HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017, ÀS 10:00 HORAS
MAPA DE VOTAÇÃO SINTÉTICO CONSOLIDADO
DELIBERAÇÕES RELATIVAS À ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

APROVAR (SIM)

1. Examinar, discutir e votar o Relatório
Anual
da
Administração
e
as
Demonstrações
Financeiras
da
Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro
de 2016.

56.222.439

-

19.045.422

74.895.861

-

372.000

2. Destinar o lucro líquido da Companhia,
referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, da
seguinte
forma:
(i)
destinar
R$58.728.814,01 (cinquenta e oito
milhões, setecentos e vinte e oito mil,
oitocentos e quatorze reais e um

REJEITAR (NÃO)

ABSTER-SE

centavo) à constituição de reserva
legal; (ii) destinar R$414.804.875,10
(quatrocentos e quatorze milhões,
oitocentos e quatro mil, oitocentos e
setenta e cinco reais e dez centavos) à
constituição da reserva de incentivos
fiscais; (iii) ratificar a declaração de
dividendos intercalares no valor total de
R$669.246.778,37
(seiscentos
e
sessenta e nove milhões, 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 milhões,
setecentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e doze reais e sessenta e
cinco centavos).
3. Fixar em 10 (dez) o número de
assentos
no
Conselho
de
Administração da Companhia.
4. Deseja requerer a adoção do processo
de voto múltiplo para eleição do
conselho de administração, nos termos
do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

74.895.861

105.100

-

8.400

372.000

75.154.361

5. Eleger os membros do Conselho de
Administração, considerando que há
apenas uma chapa:
Indicação de todos os nomes que
compõem a chapa:
1. João Alves de Queiroz Filho
2. Claudio Bergamo dos Santos
3. Esteban Malpica Fomperosa
4. Bernardo Malpica Hernandez
5. Jairo Eduardo Loureiro
6. David Coury Neto
7. Luciana Cavalheiro Fleischner
8. Maria Carolina Ferreira Lacerda
9. Álvaro Stainfeld Link
10. Luiz Eduardo Violland
6. Caso um dos candidatos que compõem
a chapa escolhida deixe de integrá-la,
os votos correspondentes às suas
ações
podem
continuar
sendo
conferidos à chapa escolhida?

46.356.292

9.257.724

75.259.461

8.400

19.653.845

-

7. Em caso de adoção do processo de
eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem
ser
distribuídos,
nos
seguintes
percentuais (totalizando 100%), pelos
membros da chapa que você escolheu?

8.

75.242.761

25.100

7.1. João Alves de Queiroz Filho

7.521.288

-

-

7.2. Bergamo dos Santos

7.512.888

-

-

7.3. Esteban Malpica Fomperosa

7.512.888

-

-

7.4. Bernardo Malpica Hernandez

7.512.888

-

-

7.5. Jairo Eduardo Loureiro

7.512.888

-

-

7.6. David Coury Neto

7.512.888

-

-

7.7. Luciana Cavalheiro Fleischner

7.512.888

-

-

7.8. Maria Carolina Ferreira Lacerda

7.617.988

-

-

7.9. Álvaro Stainfeld Link

7.512.888

-

-

7.10. Luiz Eduardo Violland

7.512.888

-

-

Eleição em separado de membro do
conselho
de
administração
por
acionistas minoritários - o acionista

19.379.822

413.870

55.474.169

-

somente poderá preencher este campo
caso: (i) tenha deixado a deliberação 5
em branco; e (ii) seja titular
ininterruptamente das ações com as
quais vota durante os 3 (três) meses
imediatamente anteriores à realização
da Assembleia Geral.
9. Fixar a remuneração global e anual dos
administradores da Companhia para o
exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2017 em até
R$57.000.000,00 (cinquenta e sete
milhões de Reais).

28.006.544

10. Deseja solicitar a instalação do
conselho fiscal, nos termos do art. 161
da Lei nº 6.404, de 1976?

138.600

46.784.217

-

477.100

75.129.261

DELIBERAÇÕES RELATIVAS À ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
11. 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

75.267.861

-

-

quaisquer ações representativas do
capital social da Companhia, por
considerá-lo excessivo em relação ao
seu objeto social, 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).
12. 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 15
acima, caso referida proposta reste
aprovada.
13. Inclusão de novo artigo no Estatuto
Social da Companhia, para regular a
existência e o funcionamento do
Comitê de Auditoria Estatutário criado
em
Reunião
do
Conselho
de

75.267.861

-

-

75.267.861

-

-

Administração da Companhia realizada
em 22 de julho de 2016.
14. Extinção do cargo de Vice Presidente
do Conselho de Administração da
Companhia, com a consequente
alteração do Artigo 19 do Estatuto
Social da Companhia.

75.267.861

-

-

15. 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.

75.267.861

-

-

16. Exclusão, do 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.

75.267.861

-

-

17. Extinção do cargo de Diretor Presidente
da Divisão de Medicamentos da

75.267.861

-

-

Companhia, com a consequente
alteração do Artigo 24 e exclusão do
Artigo 31 do Estatuto Social da
Companhia.
18. 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.

75.267.861

-

-

19. Alteração da denominação do cargo de
Diretor Executivo de Operações da
Companhia para “Diretor Geral de
Operações
(COO)”,
bem
como
modificação das competências e
atribuições de tal diretor, com a
consequente alteração dos Artigos 24,
28 e 35 do Estatuto Social da
Companhia.

75.267.861

-

-

75.267.861

-

-

20. 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.
21. 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 antigo 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 16 a 24 acima.

75.267.861

-

-

22. 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.

36.168.900

38.993.161

105.800

70.819.312

1.613.102

2.835.447

23. Rerratificação do valor da remuneração
global anual dos Administradores da
Companhia fixado para o exercício
social 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.
24. Rerratificação da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 29.04.2011, devidamente
registrada perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o nº
186.697/11-9,
em
sessão
de
17.05.2011, que aprovou, dentre outras
matérias, a cisão parcial da Companhia
com a versão de parte da parcela
cindida de seu patrimônio para sua
subsidiária
Brainfarma
Indústria
Química
e
Farmacêutica
S.A.

75.154.361

-

113.500

(“Brainfarma”) (“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.
25. Autorizar os administradores da
Companhia a praticar todos os atos
necessários
à
efetivação
das
deliberações propostas e aprovadas
pelos acionistas da Companhia.

75.267.861

-

-

