HYPERMARCAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES
SIMPLES COM GARANTIA FLUTUANTE, CONJUGADAS COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO,
DA HYPERMARCAS S.A. A SE REALIZAR EM 22 DE AGOSTO DE 2017
Senhores Debenturistas,
O Conselho de Administração da Hypermarcas S.A. (“Hypermarcas” ou “Companhia”) vem
apresentar aos debenturistas de sua 1ª emissão privada de debêntures simples com garantia
flutuante, conjugadas com bônus de subscrição (“Debêntures” e “Debenturistas”,
respectivamente), nos termos da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”),
a proposta abaixo (“Proposta da Administração”), que será objeto de deliberação em Assembleia
Geral de Debenturistas da Companhia, a ser realizada em 22 de agosto de 2017, às 17:00
horas, no escritório administrativo da Companhia, 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, conforme edital de convocação divulgado na forma da Lei (“Edital de Convocação”):
Proposta da Administração:
Em 09 de maio de 2017, a Igarapava Participações S.A., sociedade por ações com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 6º andar, cj. 603, sala 01-A, Jardim Paulistano, CEP
01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Igarapava”), em linha com a
estratégia de gestão de participações acionárias detidas direta ou indiretamente pelo Sr. João
Alves de Queiroz Filho, visando a simplificação de seu investimento na Companhia, aprovou, em
assembleia geral extraordinária, a redução do seu capital social, no valor de até
R$1.873.967.451,40 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, novecentos e sessenta e
sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), sem cancelamento de
ações e cuja restituição aos seus acionistas, proporcionalmente às suas respectivas
participações na Igarapava, será realizada por meio da entrega de ações de emissão da
Companhia (“Redução de Capital” e “AGE Redução”, respectivamente).
Além da aprovação pelos acionistas da Igarapava na AGE Redução, tendo em vista que a
Redução de Capital resulta na transferência da titularidade das ações da Companhia atualmente
detidas pela Igarapava para seus atuais acionistas (“Transferência de Ações Igarapava”), é
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necessária também a aprovação dos debenturistas da Companhia em assembleia geral de
debenturistas, nos termos do item “u” da Cláusula 20.1 da Escritura de Emissão, o qual dispõe o
quanto segue:
Escritura de Emissão: (...)
“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)

(i) reorganização societária ou venda de participação societária da EMISSORA que resulte

na não prevalência da Igarapava Participações S.A., direta ou indiretamente, como o principal
acionista do bloco de controle da EMISSORA; ou (ii) incorporação, fusão, reorganização societária
ou venda de participação societária que acarrete em mudança do atual controle socitário, direto ou
indireto da Igarapava Participações S.A., salvo se tal operação for aprovada por titulares de
debêntures, representando no mínimo, 2/3 (dois terços) das DEBÊNTURES em circulação.
(...)”

É importante destacar que, uma vez concluída a Transferência de Ações Igarapava, o Sr. João
Alves de Queiroz Filho se tornará acionista controlador direto da Companhia, sucedendo a
Igarapava em todos os direitos e obrigações previstos no Acordo de Acionistas da Hypermarcas,
de forma que não haverá, portanto, prejuízo no cumprimento das obrigações da Companhia no
âmbito da Escritura de Emissão.
Em razão da Transferência de Ações Igarapava, propõe-se a alteração do item “u” da Cláusula
20.1 da Escritura de Emissão, de forma a esclarecer que apenas alteração no controle da
Companhia que resulte na não prevalência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, direta ou
indiretamente, como o principal acionista da Companhia é que será objeto de anuência prévia.
Desta forma, a redação proposta é a seguinte:
“20.1. Além das hipóteses previstas nos artigos 39 (exceto o inciso III), 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:
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u)

(i) incorporação, fusão, venda de participação societária ou qualquer outra reorganização

societária que resulte na não prevalência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, direta ou
indiretamente, como o principal acionista da EMISSORA, salvo se tal operação for aprovada por
titulares de DEBÊNTURES representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das DEBÊNTURES em
circulação; e”

Informações Adicionais:
Importante destacar que os termos e condições desta Proposta da Administração são
meramente indicativos e não vinculantes, não devendo ser interpretados como uma oferta de
aquisição das Debêntures, de forma que a administração da Companhia reserva-se o direito de
modificar os termos e condições ou retirar por completo esta Proposta da Administração. A
presente Proposta da Administração poderá ser complementada e/ou alterada pela
administração da Companhia, caso necessário.
Quaisquer alterações nas condições das Debêntures dependerão da aprovação dos
Debenturistas, reunidos em assembleia geral especificamente convocada nos termos da
Escritura.
Essa Proposta da Administração estará disponível aos Debenturistas no escritório administrativo
da Companhia, 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), bem como nos websites
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e de relações com investidores da
Companhia (www.hypermarcas.com.br/ri).
São Paulo, 01 de agosto de 2017.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores
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