SEAT - Sistema Escrituração de Ativos
Slip Sintético do Mapa de Votação (À Distância)

Emitido em:
17/04/2017 - 09:05:49

Mapa Final de Votação
Empresa:
Cód. Assembleia BVMF:
Tipo Assembleia:
Data Assembleia:
Período Votação:

00523 - HYPERMARCAS S/A
000000000000000119
ASSEMBLEIA MISTA
19/04/2017
Hora Assembleia:
10:00
20/03/2017
Até:
13/04/2017

Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações
Rejeitar
Abster-se
(Não)

Aprovar
(Sim)

0001 - Examinar, discutir e votar o Relatorio Anual da Administracao e as
Demonstracoes Financeiras da Companhia, referentes ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2016.

56.214.039

-

19.045.422

0002 - Destinar o lucro liquido da Companhia, referente ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, da seguinte forma: (i)
destinar R$58.728.814,01 (cinquenta e oito milhoes, setecentos e vinte e
oito mil, oitocentos e quatorze reais e um centavo) a constituicao de
reserva legal; (ii) destinar R$414.804.875,10 (quatrocentos e quatorze
milhoes, oitocentos e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dez
centavos) a constituicao da reserva de incentivos fiscais; (iii) ratificar a
declaracao de dividendos intercalares no valor total de R$669.246.778,37
(seiscentos e sessenta e nove milhoes, duzentos e quarenta e seis mil,
setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos); e (iv) declarar
dividendos adicionais no valor total de R$31.795.812,65 (trinta e um
milhoes, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e doze reais e
sessenta e cinco centavos).

74.887.461

-

372.000

0003 - Fixar em 10 (dez) o numero de assentos no Conselho de
Administracao da Companhia.

74.887.461

-

372.000

105.100

-

75.154.361

46.347.892

9.257.724

19.653.845

0006 - Caso um dos candidatos que compoem a chapa escolhida deixe
de integra-la, os votos correspondentes as suas acoes podem continuar
sendo conferidos a chapa escolhida?

75.259.461

-

-

0007 - Em caso de adocao de voto multiplo, deseja distribuir o voto
adotado em percentuais para os candidatos quem compoem a chapa
escolhida?

75.234.361

25.100

-

7.512.888

-

-

BERNARDO MALPICA HERNANDEZ

7.512.888

-

-

CLAUDIO BERGAMO DOS SANTOS

7.512.888

-

-

DAVID COURY NETO

7.512.888

-

-

ESTEBAN MALPICA FOMPEROSA

7.512.888

-

-

0004 - Deseja requerer a adocao do processo de voto multiplo para
eleicao do conselho de administracao, nos termos do art. 141 da Lei n
6.404, de 1976?
0005 - Indicacao de todos os nomes que compoem a chapa
Identificação da Chapa:
0000000001 - Chapa Unica
Candidatos: ALVARO STAINFELD LINK
BERNARDO MALPICA HERNANDEZ
CLAUDIO BERGAMO DOS SANTOS
DAVID COURY NETO
ESTEBAN MALPICA FOMPEROSA
JAIRO EDUARDO LOUREIRO
JOAO ALVES DE QUEIROZ FILHO
LUCIANA CAVALHEIRO FLEISCHNER
LUIZ EDUARDO VIOLLAND
MARIA CAROLINA FERREIRA LACERDA

0008 - Visualizacao de todos os candidatos que compoem a chapa para
indicacao da % (porcentagem) dos votos a ser atribuida
Identificação da Chapa:
0000000001 - Chapa Unica
Candidatos: ALVARO STAINFELD LINK
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7.512.888

-

-

JOAO ALVES DE QUEIROZ FILHO

7.512.888

-

-

LUCIANA CAVALHEIRO FLEISCHNER

7.512.888

-

-

LUIZ EDUARDO VIOLLAND

7.512.888

-

-

MARIA CAROLINA FERREIRA LACERDA

7.617.988

-

-

0009 - Fixar a remuneracao global e anual dos administradores da
Companhia para o exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro
de 2017 em ate R$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhoes de Reais).

27.998.144

46.784.217

477.100

130.200

-

75.129.261

0011 - Reducao do capital social da Companhia, no valor de
R$821.909.478,00 (oitocentos e vinte e um milhoes, novecentos e nove
mil, quatrocentos e setenta e oito Reais), mediante a restituicao de capital
aos acionistas e sem o cancelamento de quaisquer acoes representativas
do capital social da Companhia, por considera-lo excessivo em relacao ao
seu objeto social, passando o capital social da Companhia de
R$5.270.726.168,84 (cinco bilhoes, duzentos e setenta milhoes,
setecentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e oito Reais e oitenta e
quatro centavos) para R$4.448.816.690,84 (quatro bilhoes, quatrocentos
e quarenta e oito milhoes, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e
noventa Reais e oitenta e quatro centavos).

75.259.461

-

-

0012 - Alteracao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia
de forma a refletir a reducao do capital social da Companhia, caso
referida proposta reste aprovada.

75.259.461

-

-

0013 - Inclusao de novo artigo no Estatuto Social da Companhia, para
regular a existencia e o funcionamento do Comite de Auditoria Estatutario
criado em Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia
realizada em 22 de julho de 2016.

75.259.461

-

-

0014 - Extincao do cargo de Vice Presidente do Conselho de
Administracao da Companhia, com a consequente alteracao do Artigo 19
do Estatuto Social da Companhia.

75.259.461

-

-

0015 - Inclusao, no Estatuto Social da Companhia, da possibilidade de
nomeacao do Presidente do Conselho de Administracao da Companhia
pela Assembleia Geral e nao apenas em sede de reuniao do Conselho de
Administracao, com a consequente alteracao do paragrafo 5 do Artigo 19
do Estatuto Social da Companhia.

75.259.461

-

-

0016 - Exclusao, do Estatuto Social da Companhia, da exigencia de que
os membros do Conselho de Administracao sejam acionistas da
Companhia, conforme previsao legal, com a consequente alteracao do
Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

75.259.461

-

-

0017 - Extincao do cargo de Diretor Presidente da Divisao de
Medicamentos da Companhia, com a consequente alteracao do Artigo 24
e exclusao do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia.

75.259.461

-

-

0018 - Criacao do novo cargo de Diretor Executivo Juridico e de
Compliance da Companhia, com a consequente alteracao dos Artigos 24
e 32 e inclusao de um novo artigo no Estatuto Social da Companhia para
regular as competencias de referido cargo.

75.259.461

-

-

0010 - Deseja solicitar a instalacao do conselho fiscal, nos termos do art.
161 da Lei n 6.404, de 1976?
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0019 - Adequacao das atribuicoes do Diretor Presidente Executivo (CEO),
do Diretor Executivo Financeiro (CFO), do Diretor de Relacoes com
Investidores e do Diretor Tributario da Companhia, com a consequente
alteracao dos Artigos 30, 32, 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia.

75.259.461

-

-

0020 - Renumeracao dos artigos e a consolidacao do Estatuto Social da
Companhia, caso restem aprovadas as propostas de (a) inclusao de dois
novos artigos, (b) exclusao do antigo Artigo 31 e (c) alteracao dos Artigos
5 , 19, 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 35 do Estatuto Social da Companhia

75.259.461

-

-

0021 - Criacao de um novo plano de concessao de acoes em regime de
matching aos executivos da Companhia ( Plano de Matching ), por meio
do qual os beneficiarios poderao receber acoes de emissao da
Companhia, observados os termos e condicoes previstos em referido
Plano de Matching.

36.161.200

38.993.161

105.100

0022 - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os
atos necessarios a efetivacao das deliberacoes propostas e aprovadas
pelos acionistas da Companhia.

75.259.461

-

-

0023 - Eleicao em separado de membro do conselho de administracao
por acionistas minoritarios - o acionista somente podera preencher este
campo caso: (i) tenha deixado a deliberacao 5 em branco; e (ii) seja titular
ininterruptamente das acoes com as quais vota durante os 3 (tres) meses
imediatamente anteriores a realizacao da Assembleia Geral.

19.379.822

405.470

55.474.169

0024 - Alteracao da denominacao do cargo de Diretor Executivo de
Operacoes da Companhia para Diretor Geral de Operacoes (COO) , bem
como modificacao das competencias e atribuicoes de tal diretor, com a
consequente alteracao dos Artigos 24, 28 e 35 do Estatuto Social da
Companhia.

75.259.461

-

-

0025 - Rerratificacao do valor da remuneracao global anual dos
Administradores da Companhia fixado para o exercicio social de 2015, no
ambito da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia realizada em 13 de
marco de 2015, de modo a incluir os valores correspondentes as
despesas com encargos relativos ao recolhimento de tributos
relacionados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Servico FGTS, com a consequente conciliacao
dos valores aprovados em assembleia geral, nos termos do Artigo 152 da
Lei das Sociedades por Acoes, com os valores informados no item 13.2
do Formulario de Referencia apresentado pela Companhia.

70.819.312

1.613.102

2.827.047

0026 - Rerratificacao da Ata de Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia realizada em 29.04.2011, devidamente registrada perante a
Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o n 186.697/11-9, em
sessao de 17.05.2011, que aprovou, dentre outras materias, a cisao
parcial da Companhia com a versao de parte da parcela cindida de seu
patrimonio para sua subsidiaria Brainfarma Industria Quimica e
Farmaceutica S.A. ( Brainfarma ) ( AGE Hypermarcas ), de forma a fazer
constar em referido ato que os imoveis que compoem o denominado
Acervo Cindido Neoquimica (conforme definido na AGE Hypermarcas),
incorporado pela Brainfarma, sao os descritos e caracterizados nas
matriculas n 72.588, n 72.589 e n 72.590 do Cartorio de Registro de
Imoveis da 2 Circunscricao de Anapolis/GO, que possuem as inscricoes
fiscais n 306.125.1477.001, n 306.125.0830.000 e n 306.125.0295.000,
respectivamente.

75.154.361

-

105.100

Banco Bradesco S.A.
Departamento de Ações e Custódia

Telefones Úteis

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capital e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a ouvidoria das 08h às 18h de 2ª a 6º feira, exceto feriados.
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