FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6

AVISO AOS ACIONISTAS

Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), com
sede social na Rua Idalino Carvalho, s/n, Bairro Parque Industrial, CEP 29136900, na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, em atendimento ao
disposto no §3º do Artigo 21-W da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 09:00
horas (“AGO”), não foram recebidos diretamente pela Companhia, no prazo
previsto no caput do Artigo 21-B da Instrução CVM 481 e divulgado pela
Companhia no boletim de voto a distância para a AGO (campo: “orientações
de entrega”), quaisquer boletins de voto a distância enviados diretamente
por acionistas.
Dessa forma, e em cumprimento ao disposto no §3º do Artigo 21-W da
Instrução CVM 481, a Companhia informa que o mapa sintético de votação
enviado pelo escriturador e divulgado pela Companhia em 28 de abril de
2021, fica mantido em sua integralidade, e não será objeto de alteração até
o momento de realização da AGO.
Por fim, a Companhia ressalta que o mapa sintético de votação enviado pelo
escriturador encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia em sua
sede social e em seu website (www.heringer.com.br/ri). Cópia desse material
também
está
disponível
no
Sistema
Empresas.NET
da
CVM
(www.cvm.gov.br), além do website da B3 (www.b3.com.br).

Viana-ES, 29 de abril de 2021.
Dalton Dias Heringer
Presidente do Conselho de Administração
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Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em
decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida
pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados
contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem
haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos
investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço Escrituração de Ações.
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* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.
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