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, CONJUGADAS COM BÔNUS DE
SUBSCRIÇÃO, DA HYPERMARCAS S.A.
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de agosto de 2017, às 17:00 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 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.
PRESENÇA: (i) debenturistas representando 96,35% (noventa e seis inteiros e trinta e
cinco centésimos por cento) do total das debêntures em circulação emitidas nos termos do
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples
com garantia flutuante, conjugadas com bônus de subscrição, da Emissora (“Escritura de
Emissão”, “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 03, 04 e 08
de agosto de 2017 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e nos dias 03, 04 e 07 de agosto
no jornal “Valor Econômico” (“Edital de Convocação”).
4.
MESA: Presidente: Sra. Ana Paula Bernardino Paschoini; Secretário: Sr. Cassio Colli
Badino de Souza Leite.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a transferência da titularidade das ações da
Companhia detidas pela Igarapava Participações S.A. (“Igarapava”) para seus acionistas, em
decorrência da redução de seu capital social; e (ii) o primeiro aditamento da Escritura de
Emissão das Debêntures em razão das deliberações aqui previstas.
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6.
DELIBERAÇÃO: Discutida a matéria da ordem do dia, os Debenturistas presentes
deliberaram, o quanto segue:
6.1. Mediante votos favoráveis de Debenturistas representando 96,31% (noventa e
seis inteiros e trinta e um centésimos por cento) das Debêntures emitidas e em circulação e
abstenções de Debenturistas representando 0,04% (quatro centésimos por cento) das
Debêntures emitidas e em circulação, e conforme apresentado na Proposta de Administração da
Companhia, aprovar, nos termos da Cláusula III, item 20.1, alínea “u” da Escritura de Emissão,
a alteração da composição do bloco de controle da Hypermarcas, em razão da redução do
capital da Igarapava aprovada na respectiva assembleia geral extraordinária realizada em
09/05/2017 e homologada na respectiva assembleia geral extraordinária realizada em
26/07/2017, com a subsequente entrega, efetivada em 15/08/2017, aos seus acionistas, de
ações de emissão da Hypermarcas, proporcionalmente às respectivas participações na
Igarapava, de modo que o Sr. João Alves de Queiroz Filho tornou-se o controlador direto da
Companhia, com a consequente não declaração do vencimento antecipado das Debêntures em
razão da ocorrência, em 15/08/2017, do evento de vencimento antecipado descrito no inciso “i”
da alínea “u” do Item 20.1 da Cláusula III da Escritura de Emissão.
6.2. Mediante votos favoráveis de Debenturistas representando 96,31% (noventa e
seis inteiros e trinta e um centésimos por cento) das Debêntures emitidas e em circulação e
abstenções de Debenturistas representando 0,04% (quatro centésimos por cento) das
Debêntures emitidas e em circulação, e em razão da deliberação acima, aprovar a celebração
do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de modo a formalizar a alteração da Cláusula
III, item 20.1, alínea “u” da Escritura de Emissão, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
“20.1. Além das hipóteses previstas nos artigos 39 (exceto o inciso II), 40 e 47-A das
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS, o AGENTE FIDUCIÁRIO poderá declarar, observados os itens 20.2,
20.3 e 20.4 abaixo, antecipadamente vencidas todas as DEBÊNTURES, podendo ser exigido o
pagamento, pela EMISSORA, da dívida relativa ao saldo devedor das DEBÊNTURES, incluindo
atualização do valor nominal, conforme o caso, acrescida da REMUNERAÇÃO e demais encargos
incidentes até a data do pagamento, na ocorrência dos seguintes eventos:
(...)
u)

reorganização societária ou venda de participação societária que resulte na não

prevalência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, direta ou indiretamente, como o principal
acionista do bloco de controle da EMISSORA, salvo se tal operação for aprovada por titulares de
DEBÊNTURES representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das DEBÊNTURES em circulação; e”
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6.3. Mediante votos favoráveis de Debenturistas representando 96,18% (noventa e
seis inteiros e dezoito centésimos por cento) das Debêntures emitidas e em circulação e
abstenções de Debenturistas representando 0,17% (dezessete centésimos por cento) das
Debêntures emitidas e em circulação, condicionar a aprovação objeto dos itens 6.1 e 6.2 acima
ao pagamento, pela Hypermarcas, aos debenturistas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
contados da presente data, da multa prevista na Cláusula III, item 17, da Escritura de Emissão,
c/c Artigo 47, caput, das Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES, em valor equivalente
a 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargos
das Debêntures, a ser calculada entre 15/08/2017 e a data desta AGD, e atualizada pela taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) entre a data desta AGD e a data do
efetivo pagamento aos debenturistas.
6.4. Mediante votos favoráveis de Debenturistas representando 96,18% (noventa e
seis inteiros e dezoito centésimos por cento) das Debêntures emitidas e em circulação e
abstenções de Debenturistas representando 0,17% (dezessete centésimos por cento) das
Debêntures emitidas e em circulação, e como consequência das deliberações aprovadas acima,
conceder a autorização ao Agente Fiduciário e à Diretoria da Emissora para celebrar todo e
qualquer documento necessário à efetivação das deliberações acima mencionadas, incluindo,
sem limitação, o primeiro aditamento da Escritura de Emissão.
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, 22 de agosto de 2017.

Ana Paula Bernardino Paschoini
Presidente

Cassio Colli Badino de Souza Leite
Secretário

3
AMECURRENT 725130568.2 22-ago-17 10:35

