HYPERMARCAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Hypermarcas S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia
19.04.2017, às 10:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na
Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower,
Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para, nos termos dos
Artigos 121 e seguintes da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada e em vigor (a “Lei das
Sociedades por Ações”), deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)
examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos e
informações necessárias, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016;
(ii)
aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia,
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(iii)
fixar o número de assentos no Conselho de Administração da
Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
(iv)
fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2017;
II.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(v)
aprovar 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), mediante a restituição de capital aos acionistas e
sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da
Companhia (mantendo-se, portanto, inalterados o número de ações e o percentual de
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participação dos acionistas no capital social), por considerá-lo excessivo em relação ao
seu objeto social em decorrência do processo de reestruturação de portfólio da
Companhia, concluído com a alienação do negócio de produtos descartáveis da
Companhia (conforme informado em Fato Relevante divulgado pela Companhia em 22
de dezembro de 2016), passando o capital social da Companhia de
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);
(vi)
aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia de forma a refletir a redução do capital social da Companhia nos termos do
item (v) acima, caso referida proposta reste aprovada;
(vii) aprovar a inclusão de um novo artigo no Estatuto Social da Companhia
para regular a existência e o funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia, cuja criação foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 22 de julho de 2016;
(viii) aprovar a extinção do cargo de Vice Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 19 do Estatuto
Social da Companhia;
(ix)
aprovar a inclusão, no Estatuto Social da Companhia, da possibilidade
de nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia pela
Assembleia Geral e não apenas em sede de reunião do Conselho de Administração,
com a consequente alteração do parágrafo 5º do Artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia;
(x)
aprovar a exclusão, no Estatuto Social da Companhia, da exigência de
que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia,
conforme previsão legal, com a consequente alteração do Artigo 19 do Estatuto Social
da Companhia;
(xi)
aprovar a extinção do cargo de Diretor Presidente da Divisão de
Medicamentos da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 24 e exclusão do
Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia;
(xii)

aprovar a criação do novo cargo de Diretor Executivo Jurídico e de
Compliance da Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 24 e 32 e
inclusão de um novo artigo no Estatuto Social da Companhia para regular as
competências de referido cargo;
(xiii) aprovar a alteração da denominação do cargo de Diretor Executivo de
2

Operações da Companhia para “Diretor Geral de Operações (COO)”, bem como a
modificação das competências e atribuições de tal Diretor, com a consequente
alteração dos artigos 24, 28 e 35 do Estatuto Social da Companhia;
(xiv) aprovar a adequação das atribuições do Diretor Presidente Executivo
(CEO), do Diretor Executivo Financeiro (CFO), do Diretor de Relações com Investidores
e do Diretor Tributário da Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 30,
32, 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia;
(xv) aprovar a renumeração dos artigos e a consolidação do Estatuto Social
da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de (a) inclusão de dois novos
artigos, (b) exclusão do Artigo 31 e (c) alteração dos Artigos 5º, 19, 24, 28, 30, 32, 33,
34 e 35 do Estatuto Social da Companhia, conforme descritas nos itens (vi) a (xiv)
acima;
(xvi) aprovar a criação de um novo plano de concessão de ações em regime
de matching aos executivos da Companhia (“Plano de Matching”), por meio do qual os
beneficiários poderão receber ações de emissão da Companhia, observados os termos
e condições previstos em referido Plano de Matching;
(xvii) aprovar a rerratificação do valor de remuneração global anual dos
administradores da Companhia fixado para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada
em 13 de março de 2015, de modo a incluir os valores correspondentes às despesas
com encargos relativos ao recolhimento de tributos relacionados ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, com a
consequente conciliação dos valores aprovados em assembleia geral, nos termos do
Artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, com os valores informados no item 13.2
do Formulário de Referência apresentado pela Companhia;
(xviii) aprovar a rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 29 de abril de 2011, arquivada perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo em sessão de 17 de maio de 2011 sob nº. 186.697/11-9 (“AGE
Hypermarcas”), de forma a fazer constar em referido ato que os imóveis que compõem
o denominado “Acervo Cindido Neoquímica” (conforme definido na AGE
Hypermarcas), incorporado pela Brainfarma, são os descritos e caracterizados nas
matrículas nº 72.588, nº 72.589 e nº 72.590 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição
de
Anápolis/GO,
que
possuem
as
inscrições
fiscais
nº 306.125.1477.001, nº 306.125.0830.000 e nº 306.125.0295.000, respectivamente; e
(xix) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos
necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da
Companhia.
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Informações Gerais:
1. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da
adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), na forma do disposto no Artigo
141 da Lei das Sociedades por Ações, na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela
Instrução CVM nº 282/98, e na Instrução CVM 481/09.
2. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ora convocada, encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.hypermarcas.com.br/ri),
em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução
CVM nº 481/2009.
3. Para participar da Assembleia, os Senhores Acionistas deverão apresentar o
respectivo comprovante ou extrato de ações escriturais, expedido pela instituição
financeira depositária nos 3 (três) dias úteis anteriores à data da Assembleia e (a)
quando pessoa jurídica: cópias autenticadas do instrumento de constituição ou
estatuto social ou contrato social, ata de eleição de Conselho de Administração (se
houver) e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s)
legal(is) presente(s) à assembleia; (b) quando pessoa física: cópias autenticadas do
documento de identidade e CPF do acionista; e (c) quando fundo de investimento:
cópias autenticadas do regulamento do fundo e estatuto social ou contrato social do
administrador do fundo, bem como ata de eleição do(s) representante(s) legal(is)
presente(s) à assembleia. Os documentos assinados no exterior deverão ser, conforme
o caso, notarizados e apostilados ou legalizados perante o consulado brasileiro mais
próximo, e apresentados juntamente com a respectiva tradução juramentada.
4. Caso deseje ser representado na Assembleia por procurador, o Acionista deverá
encaminhar à Companhia, além dos documentos indicados no item 3 acima,
instrumento de mandato outorgado nos termos do Art. 126, §1º, da Lei das
Sociedades por Ações e da legislação aplicável, com poderes especiais e firma
reconhecida, bem como cópias autenticadas do documento de identidade e ata de
eleição do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem
os poderes de representação, e documento de identidade e CPF do procurador
presente.
5. Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia
mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do
Anexo VII à Proposta de Administração, conforme disponibilizados nos websites da
Comissão
de
Valores
Mobiliários
(www.cvm.gov.br)
e
da
Companhia
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(www.hypermarcas.com.br/ri), em relação às matérias da Assembleia: (i) por
transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus
custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por
transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para a instituição
financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de
valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou
(iii) diretamente para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de
voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido,
sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto à distância,
devidamente rubricado e assinado com reconhecimento de firma, deverá estar
acompanhado dos demais documentos indicados no item 3 acima.

São Paulo, 08 de março de 2017
João Alves de Queiroz Filho
Presidente do Conselho de Administração
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