HYPERMARCAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PRIVADA DE
DEBÊNTURES SIMPLES COM GARANTIA FLUTUANTE DA HYPERMARCAS S.A.
Ficam convocados os titulares de debêntures da 1ª emissão privada de debêntures
simples com garantia flutuante (“Debêntures” e “Debenturistas”, respectivamente), da
Hypermarcas S.A. (“Companhia”), a se reunirem, em primeira convocação, em
Assembleia Geral de Debenturistas, que será realizada no dia 19 de abril de 2017,
às 09:00 horas (“AGD”), no escritório administrativo da Companhia, na Avenida
Magalhães de Castro, 4.800, 24º Andar, cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade
Jardim, CEP 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de, para
os fins e efeitos do disposto no item “j” da Cláusula 20.1 da escritura de emissão de
Debêntures e conforme previsto no artigo 174, §3º, da Lei 6.404/76, aprovarem 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.
Informações relacionadas às matérias a serem discutidas e deliberadas na AGD podem
ser obtidas com a Companhia, no endereço eletrônico www.hypermarcas.com.br, e/ou
com o agente fiduciário, Planner Trustee DTVM Ltda., no seguinte endereço: Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, São Paulo – SP.
Os Debenturistas deverão apresentar extrato da respectiva conta das debêntures,
aberta em nome de cada debenturista, emitido pela instituição financeira responsável
pela escrituração das debêntures e aqueles que se fizerem representar por procuração,
deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para
representação na AGD, na sede social do agente fiduciário, no endereço acima
indicado, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da
referida AGD.
São Paulo, 03 de abril de 2017.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
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