HYPERMARCAS S.A.
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251

Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PRIVADA DE
DEBÊNTURES SIMPLES COM GARANTIA FLUTUANTE DA HYPERMARCAS S.A.
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 de abril de 2017, às 09:00 horas, no escritório
administrativo da Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizado na Avenida
Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º Andar, cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim,
CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.
PRESENÇA: (i) debenturistas detentores de 548.725 (quinhentas e quarenta e oito mil,
setecentas e vinte e cinco) debêntures, que representam 96,45% (noventa e seis inteiros e
quarenta e cinco centésimos por cento) do total das debêntures emitidas e em circulação da 1ª
(primeira) emissão privada de debêntures simples com garantia flutuante da
Emissora (“Debêntures” e “Debenturistas”, respectivamente); e (ii) representantes da Planner
Trustee DTVM Ltda., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900,
10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 67.030.395/0001-46 (“Agente Fiduciário”).
3.
CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada por edital, publicado nos dias 04, 05 e 06
de abril de 2017 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Valor Econômico” (“Edital de
Convocação”).
4.
MESA: Presidente: Sr. Luiz Cláudio Lima Amarante; Secretário: Sr. Cassio Colli Badino
de Souza Leite.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia no valor de
R$821.909.478,00 (oitocentos e vinte e um milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e
setenta e oito reais), sem cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo nos termos do
artigo 173 da Lei nº 6.404/76, conforme divulgado pela Companhia por meio de Fato Relevante
datado de 08 de março de 2017, nos termos da alínea “j” do item 20.1 da Cláusula III da
escritura de emissão das Debêntures, de 22 de outubro de 2010, (“Escritura de Emissão”) e
conforme previsto no artigo 174, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, conforme alterada.
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6.
DELIBERAÇÃO: Discutida a matéria da ordem do dia, os Debenturistas presentes
deliberaram, sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
6.1. Aprovar, sujeito à aprovação, posteriormente, pelos acionistas da Companhia, e
condicionado ao pagamento do prêmio previsto no item 6.2 abaixo, a redução do capital social
da Companhia no valor de R$821.909.478,00 (oitocentos e vinte e um milhões, novecentos e
nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais), sem cancelamento de ações, por considerá-lo
excessivo nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, conforme divulgado pela Companhia
por meio de Fato Relevante datado de 08 de março de 2017, nos termos da Escritura de
Emissão, sendo que o capital social da Companhia passará dos atuais R$5.270.726.168,84
(cinco bilhões, duzentos e setenta milhões, 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 bilhões, quatrocentos e
quarenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e
quatro centavos).
6.2. A aprovação da redução de capital referida no item 6.1 acima está condicionada
ao pagamento, pela Companhia aos Debenturistas, no dia 28 de abril de 2017, de prêmio à
vista, em moeda corrente nacional, equivalente a 0,15% (quinze centésimos de um por cento)
do saldo do valor nominal das Debêntures em circulação, não amortizado nos termos da
Cláusula V, item 5, da Escritura de Emissão, na data-base de 27 de abril de 2017, acrescido da
Remuneração incidente até 27 de abril de 2017.
7.
TERMOS DEFINIDOS: Todos os termos não definidos nesta ata de assembleia geral
de debenturistas devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura de
Emissão.
8.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a
tratar, a assembleia geral de debenturistas foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura
desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lavrada no livro próprio, lida, aprovada e por
todos os presentes assinada.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 19 de abril de 2017.
Luiz Cláudio Lima Amarante
Presidente

Cassio Colli Badino de Souza Leite
Secretário
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