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Id: 2088785

TRUXT PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 28.176.801/0001-21 NIRE 33210385976

Extrato da Ata de Assembleia de Sócios. 1. Data, Hora e Local:
Às 11h do dia 19/02/18 na sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala
301, Leblon/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção conforme facultado pelo art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 em
face da presença da totalidade dos sócios (...). 3. MESA: Sr. José
Alberto Tovar Barreto de Melo, como Presidente; e Sr. Bruno de Go-
doy Garcia, como secretário. 4. Deliberações: Resolveram os sócios:
(...). 4.4. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a redução do ca-
pital social, considerado excessivo para a realização do objeto da So-
ciedade, nos termos do art. 1.082, II da Lei nº 10.406/2002, passando
o capital de R$760.549,00 dividido em 760.549 quotas de valor no-
minal unitário de R$1,00 para R$19.014,00 dividido em 19.014 quotas
de valor nominal unitário de R$1,00; 4.4.1. A redução, no montante
total de R$741.535,00 se dará mediante restituição de valores aos só-
cios, da seguinte forma: (i) R$724.960,00 para a TB PARTICIPAÇÕES
LTDA., extinguindo-se 724.960 quotas de sua titularidade; (ii)
R$975,00 para Alexander Gorra, extinguindo-se 975 quotas de sua ti-
tularidade; (iii) R$975,00 para Alexandre Marinho Gaudio, extinguindo-
se 975 quotas de sua titularidade; (iv) R$975,00 para Andre Gusmão
Carneiro Pinto, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade; (v)
R$975,00 para Andre Senna Duarte, extinguindo-se 975 quotas de
sua titularidade; (vi) R$975,00 para Carla Cid Varela Madeira, extin-
guindo-se 975 quotas de sua titularidade; (vii) R$975,00 para Claudia
Couri Nogueira Moscon, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade;
(viii) R$975,00 para Jander Silveira Medeiros, extinguindo-se 975 quo-
tas de sua titularidade; (ix) R$975,00 para Marcel Guetta, extinguindo-
se 975 quotas de sua titularidade; (x) R$975,00 para Mariana Alvarez
Guarino Dreux, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade; (xi)
R$975,00 para Paulo Henrique Rodrigues do Amaral, extinguindo-se
975 quotas de sua titularidade; (xii) R$975,00 para Renata Tinoco
Garcia Dowek, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade; (xiii)
R$975,00 para Rafael Lemos Basto de Vasconcellos, extinguindo-se
975 quotas de sua titularidade; (xiv) R$975,00 para Ulisses de Almei-
da Marins Gorito, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade; (xv)

LABORATÓRIOS PRO-ABORDAGEM GENÔMICA
DIAGNÓSTICA S.A

CNPJ/MF nº 11.589.216/0001-50 - NIRE 3330030517-3
ATA AGE REALIZADA EM 02/10/2017. 1. Data, hora e local: No dia
02/10/2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade do
RJ/RJ, na Avenida Presidente Vargas nº 962, salas 301 a 311 e 313
e 314, Bairro Centro, CEP 20.071-002. 2. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação, em virtude da presença do único acionista
da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ro-
berto Santoro Meirelles (“Presidente”), e secretariados pelo Sr. Ales-
sandro Clayton de Souza Ferreira (“Secretário”). 4. Ordem do dia:
(i) deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorpora-
ção e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os ter-
mos e condições da incorporação (“Incorporação”), da Companhia pe-
lo seu único Acionista, Instituto Hermes Pardini S.A., Sociedade
Anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcio-
nários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30140-070 (“Hermes Pardini”). (ii) aprovar a nomeação da empresa de
avaliação especializada Soltz, Mattoso & Mendes Auditores Indepen-
dentes-EPP, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 732 - 9º andar, CEP 30.130-003,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob
o nº 002684/0-O, para a elaboração dos laudos de avaliação contábil
do patrimônio líquido da Companhia, para fins da Incorporação (res-
pectivamente “Soltz” e “Laudo de Avaliação”). (iii) deliberar sobre o
Laudo de Avaliação; (iv) deliberar sobre a Incorporação e consequen-
te extinção da Companhia. 5. Deliberações: 5.1. Aprovar o Protocolo
celebrado entre a Companhia e o Hermes Pardini, na forma do Anexo
I à presente ata, o qual prevê a incorporação da Companhia pelo
Hermes Pardini. O Protocolo estabelece os termos e condições gerais
da Incorporação, as suas justificativas e o critério de avaliação do
acervo da Companhia a ser absorvido. Conforme constante do Pro-
tocolo: (i) a Incorporação não acarretará aumento de capital do Her-
mes Pardini, dado que a totalidade do patrimônio da Companhia, sub-
sidiária integral do Hermes Pardini, já está refletido em seu patrimônio
consolidado; (ii) não haverá relação de substituição de participações
societárias dos não controladores do Hermes Pardini por ações do
Hermes Pardini, tendo em vista este é o único sócio da Companhia.
Portanto, conforme recentes entendimentos da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) já demonstrados em consultas formuladas em
operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos do disposto
na Deliberação CVM nº 559, de 18/11/2008, não se aplica ao presen-
te caso o disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, con-
forme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº
565, de 15 de junho de 2015. 5.2. Aprovar a contratação da empresa
especializada Soltz, conforme qualificada no item (ii) da ordem do dia,
acima, para elaborar o Laudo de Avaliação. 5.3. Aprovar o Laudo de
Avaliação, elaborados com base no valor contábil da Companhia, na
data de 30/06/2017. 5.4. Em razão da aprovação dos termos e con-
dições do Protocolo e dos demais itens da ordem do dia, foi aprovada

a Incorporação, e consequente extinção da Companhia, e autorizados
e ratificados todos os atos necessários à implementação da mesma.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após
lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo o Sr. Pre-
sidente encerrado a Assembleia. 7. Presença: Presente a única acio-
nista da Sociedade, Instituto Hermes Pardini S.A., devidamente re-
presentada. Rio de Janeiro, 02/10/2017. Instituto Hermes Pardini
S.A. Certificamos que a Ata de AGE realizada em 02/10/2017 ás
15:00 horas, foi devidamente registrada perante à JUCERJA sob o nº
00003149842 em 31/01/2018, protocolo 00-2018/022651-7 em
30/01/2018.

Id: 2088840

R$975,00 para Victor Russo, extinguindo-se 975 quotas de sua titu-
laridade; (xvi) R$975,00 para Aristóteles Nogueira Filho, extinguindo-
se 975 quotas de sua titularidade; (xvii) R$975,00 para Bernardo San-
tos Valle, extinguindo-se 975 quotas de sua titularidade; (xviii)
R$975,00 para Marcelo Moura Jardim Teixeira Sena, extinguindo-se
975 quotas de sua titularidade; 4.5. Uma vez decorrido o prazo de
noventa dias, contado da data da publicação desta ata, será celebra-
da e registrada a alteração contratual da Sociedade, de forma que a
cláusula 4 do contrato da Sociedade passará a vigorar com a seguin-
te redação: "Cláusula 4. O capital social totalmente subscrito e inte-
gralizado é de R$19.014,00 dividido em 19.014 quotas, no valor no-
minal de R$1,00 cada uma, distribuído entre os sócios conforme abai-
xo::

Sócios Quotas Valor Total %

TB 18.589 18.589,00 97,765
Alexander Gorra 25 25,00 0,131
Alexandre Marinho 25 25,00 0,131
Andre Gusmão 25 25,00 0,131
Andre Duarte 25 25,00 0,131
Carla Madeira 25 25,00 0,131
Claudia Couri 25 25,00 0,131
Jander Medeiros 25 25,00 0,131
Marcel Guetta 25 25,00 0,131
Mariana Alvarez 25 25,00 0,131
Paulo Henrique Rodrigues 25 25,00 0,131
Renata Tinoco 25 25,00 0,131
Rafael Lemos 25 25,00 0,131
Ulisses de Almeida 25 25,00 0,131
Victor Russo 25 25,00 0,131
Aristóteles Nogueira 25 25,00 0,131
Bernardo Valle 25 25,00 0,131
Marcelo Sena 25 25,00 0,131
TOTAL 19.014 19.014,00 100,00%

§ Único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social". 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada con-
forme, foi assinada pelos presentes. RJ, 19/02/18. Mesa: José Alberto
Tovar Barreto de Melo - Presidente; Bruno de Godoy Garcia - Secre-
tário. Sócios: TB Participações Ltda. Por: Carla Cid Varela Madeira;
Alexander Gorra; Alexandre Marinho Gaudio; Andre Gusmão Car-
neiro Pinto; Andre Senna Duarte; Carla Cid Varela Madeira; Clau-
dia Couri Nogueira Moscon; Jander Medeiros; Marcel Guetta; Ma-
riana Alvarez Guarino Dreux; Paulo Henrique Rodrigues do Ama-
ral; Renata Tinoco Garcia Dowek; Rafael Lemos Basto de Vascon-
cellos; Ulisses de Almeida Marins Gorito; Victor Russo; Aristóte-
les Nogueira Filho; Bernardo Castañon Santos Valle; Marcelo
Moura Jardim Teixeira Sena.
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