HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017

1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada em 08 (oito) de março de 2017,
às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, no escritório administrativo da Hypermarcas S.A. (“Companhia”),
localizado na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental
Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

3.

MESA:

4.

ORDEM DO DIA:

Dispensada
a
convocação,
em
virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia por conferência telefônica: Srs. João
Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo
Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, David Coury Neto, Luciana Cavalheiro
Fleischner, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Álvaro Stainfeld Link e Luca Mantegazza.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do
Conselho de Administração, Sr. João Alves de Queiroz Filho,
que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem, para secretariá-lo.

I.

Deliberar sobre:

Renúncia do Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos

(a)
a aceitação da renúncia do Sr. Luiz Eduardo Violland ao cargo de
Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos da Companhia, que foi recomendado pela
administração da Companhia para compor o Conselho de Administração da Companhia e
ocupar o cargo de Diretor Executivo de Operações;

II.

Renúncia da Diretora Executiva de Operações

(b)
a aceitação da renúncia da Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci ao
cargo de Diretora Executiva de Operações da Companhia e a eleição do Sr. Luiz Eduardo
Violland para ocupar referido cargo. A Sra. Vivian permanece na Companhia e exerce o cargo
de diretora não estatutária responsável pela unidade de negócios de Branded Generics da
Companhia;
III.

Renúncia e eleição do Diretor Executivo Financeiro (CFO)

(c)
a aceitação da renúncia do Sr. Martim Prado Mattos ao cargo de Diretor
Executivo Financeiro (CFO) da Companhia e a eleição do Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira
para ocupar referido cargo;
IV.

Alteração da composição do Comitê de Ética da Companhia

(d)
a aprovação da destituição do Sr. Martim Prado Mattos como membro
do Comitê de Ética da Companhia e a eleição de novo membro para substituí-lo;
V.

Proposta de inclusão de novo artigo no Estatuto Social relativo à
existência e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário

(e)
a aprovação da proposta de inclusão de novo artigo no Estatuto Social
da Companhia, para regular a existência e o funcionamento do Comitê de Auditoria
Estatutário, cuja criação foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 22 de julho de 2016;
VI.

Proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social

(f)
a aprovação da proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia de forma a refletir o novo capital social da Companhia, caso a proposta
de redução do capital social seja aprovada pela Assembleia Geral;
VII.

Proposta de inclusão de novo artigo, alteração dos Artigos 19, 24, 28,
30, 32, 33, 34 e 35 e exclusão do Artigo 31 do Estatuto Social
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(g)
a aprovação da proposta de inclusão de um novo artigo, de alteração
dos Artigos 19, 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 35 e de exclusão do Artigo 31 do Estatuto Social da
Companhia, para refletir a modificação da estrutura do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia, caso tal proposta de modificação seja aprovada pela Assembleia
Geral;
VIII. Proposta de renumeração dos artigos e consolidação do Estatuto
Social
(h)
a aprovação da proposta de renumeração dos artigos e consolidação do
Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de inclusão de dois novos
artigos, de alteração dos Artigos 5º, 19, 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 35 e de exclusão do Artigo 31
do Estatuto Social da Companhia, conforme itens 4.V a 4.VII acima;
IX.

Proposta de criação de Plano de Concessão de Ações

(i)
a aprovação da proposta de 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;
X.

Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia

(j)
a aprovação da criação de novo programa de recompra de ações de
emissão da Companhia, sem redução de capital social, para fazer frente aos planos de
remuneração baseados em ações dos executivos da Companhia;
XI.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

(k)
a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, nos termos do Artigo 142, inciso IV, da Lei nº. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”);
XII.

Rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 17 de fevereiro de 2017
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(l)
a rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 17 de fevereiro de 2017, às 11:00 horas (“ARCA 17/02”); e
XIII. Autorização aos Administradores
(m)
a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem
todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da
presente ata.
5.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, após a discussão das matérias,
os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
I.

Renúncia do Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos

(a)
aceitar a renúncia do Sr. Luiz Eduardo Violland, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2523912 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob nº. 376.299.137-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, cj. 241, Edifício
Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretor Presidente da
Divisão de Medicamentos da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 25 de abril de 2014, conforme carta de renúncia
por ele apresentada na presente data, que fica arquivada na sede da Companhia, agradecendo
a Companhia ao Sr. Luiz Eduardo Violland pelos serviços prestados no desempenho de suas
funções ao longo dos últimos anos. O Sr. Violland foi recomendado pela administração da
Companhia para compor o Conselho de Administração e ocupar outro cargo na Diretoria da
Companhia, sujeito à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral;
II.

Renúncia e eleição do Diretor Executivo de Operações

(b)
aceitar a renúncia da Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira,
casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 29.488.600 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº. 290.160.738-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, cj. 241, Edifício
Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretora Executiva de
Operações da Companhia, para o qual foi eleita na Reunião do Conselho de Administração da
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Companhia realizada em 24 de junho de 2016, conforme carta de renúncia por ela apresentada
na presente data, que fica arquivada na sede da Companhia, agradecendo a Companhia à Sra.
Vivian pelos serviços prestados no desempenho de suas funções;
(c)
aprovar a eleição do Sr. Luiz Eduardo Violland, acima qualificado, para
o cargo de Diretor Executivo de Operações da Companhia, para mandato a se estender até a
data da realização da realização da primeira reunião do Conselho de Administração da
Companhia que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A alteração da designação do cargo
de “Diretor Executivo de Operações” para “Diretor Geral de Operações”, bem como a
mudança de suas atribuições, serão propostas à Assembleia Geral;
(d)
o Sr. Luiz Eduardo Violland declarou em seu termo de posse, que fica
arquivado na sede da Companhia, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial,
de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, o
diretor ora eleito toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura do respectivo
termo de posse no Livro das Atas de Reuniões da Diretoria;
III.

Renúncia e eleição do Diretor Executivo Financeiro (CFO)

(e)
aceitar a renúncia do Sr. Martim Prado Mattos, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.978.664-5 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº. 221.793.328-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, cj.
241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretor
Executivo Financeiro (CFO) da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 25 de abril de 2014, conforme carta de renúncia
por ele apresentada na presente data, que fica arquivada na sede da Companhia, agradecendo
a Companhia ao Sr. Martim Prado Mattos pelos serviços prestados no desempenho de suas
funções ao longo dos últimos anos;
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(f)
aprovar a eleição do Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 28.852.238-2
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 248.302.438-64, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º
andar, cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de
Diretor Executivo Financeiro (CFO) da Companhia, cumulando-o com o cargo de Diretor de
Relações com Investidores, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 25 de abril de 2014, para um mandato a se estender até a data da
realização da primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se seguir à
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016;
(g)
o Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira declarou em seu termo de posse,
que fica arquivado na sede da Companhia, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, o
diretor ora eleito toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura do respectivo
termo de posse no Livro das Atas de Reuniões da Diretoria;
IV.

Alteração da composição do Comitê de Ética da Companhia

(h)
aprovar a destituição do Sr. Martim Prado Mattos, acima qualificado,
do cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia e a eleição do Sr. Breno Toledo Pires
de Oliveira, acima qualificado, para ocupar referido cargo vago de membro do Comitê de
Ética da Companhia;
(i)
tendo em vista a eleição acima mencionada, consignar que o Comitê de
Ética da Companhia passa a ser composto pelos Srs. Cláudio Bergamo dos Santos, Fábio
André Gonçalves Ferreira, João Felipe Khamis Aguilar, Juliana Aguinaga Damião Salem,
Breno Toledo Pires de Oliveira, Maurício Christovam e Vivian Karina Trujillo Angiolucci;
V.

Proposta de inclusão de novo artigo no Estatuto Social relativo à
existência e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário
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(j)
aprovar a proposta de inclusão de novo artigo no Estatuto Social da
Companhia, para regular a existência e o funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário,
cuja criação foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 22 de julho de 2016, para posterior apreciação dos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, referida no item 5.XI abaixo;
VI.

Proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social

(k)
aprovar a proposta de alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia de forma a refletir o novo capital social da Companhia caso a proposta
de redução do capital social, no valor de R$821.909.478,00 (oitocentos e vinte e um milhões,
novecentos e nove mil, quatrocentos e setenta e oito Reais), seja aprovada pela Assembleia
Geral, 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),
para posterior apreciação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, referida no item 5.XI abaixo;
VII.

Proposta de inclusão de novo artigo, alteração dos Artigos 19, 24, 28,
30, 32, 33, 34 e 35 e exclusão do Artigo 31 do Estatuto Social

(l)
aprovar a proposta de alteração do caput e do parágrafo quinto do
Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para refletir (i) a extinção do cargo de Vice
Presidente do Conselho de Administração, (ii) a inclusão da possibilidade de nomeação do
Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral e não apenas em sede de
reunião do Conselho de Administração; e (iii) a exclusão da exigência de que os membros do
Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia, para posterior apreciação dos
acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
referida no item 5.XI abaixo;
(m)
aprovar a proposta de alteração dos Artigos 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 35,
exclusão do Artigo 31 e inclusão de um novo artigo do Estatuto Social da Companhia, para
refletir (i) a extinção do cargo de Diretor Presidente da Divisão de Medicamentos da
Companhia; (ii) a criação do novo cargo de Diretor Executivo Jurídico e de Compliance da
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Companhia; e (iii) a adequação das atribuições do Diretor Presidente Executivo (CEO),
Diretor Executivo Financeiro (CFO), Diretor de Relações com Investidores, Diretor
Tributário e Diretor Executivo de Operações da Companhia, para posterior apreciação dos
acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
referida no item 5.XI abaixo;
(n)
consignar que, se aprovadas pela Assembleia Geral as propostas
indicadas no item 5.VII.(m) acima, o Conselho de Administração, em reunião a ser realizada
após a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia referida no item 5.XI
abaixo, elegerá para compor a Diretoria da Companhia dos seguintes executivos: (i) o
Sr. Claudio Bergamo dos Santos para ocupar o cargo de Diretor Presidente Executivo (CEO);
(ii) o Sr. Armando Luis Ferreira para o cargo de Diretor Tributário; (iii) o Sr. Luiz Eduardo
Violland para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Operações, observado que a mudança
da designação do cargo para Diretor Geral de Operações, bem como de suas atribuições, serão
submetidas à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral; (iv) o Sr. Breno Toledo Pires de
Oliveira para ocupar o cargo de Diretor Executivo Financeiro (CFO), cumulando o cargo de
Diretor de Relações com Investidores (DRI); e (v) a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem
para ocupar o cargo de Diretora Executiva Jurídica e de Compliance.
VIII. Proposta de renumeração dos artigos e consolidação do Estatuto
Social
(o)
aprovar a proposta de renumeração dos artigos e consolidação do
Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de (i) inclusão de dois
novos artigos; (ii) alteração dos Artigos 5º, 19, 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 35; e (iii) exclusão do
Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, conforme itens 5.V a 5.VII acima, para posterior
apreciação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, referida no item 5.XI abaixo;
IX.

Proposta de criação de Plano de Concessão de Ações

(p)
aprovar a proposta de criação do Plano de Matching, nos termos do
Anexo I à presente ata, para posterior apreciação dos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, referida no item 5.XI abaixo;
X.

Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia

8

(q)
aprovar a criação de novo programa de recompra de ações de emissão
da Companhia, para aquisição de até 10.000.000 (dez milhões) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia, sem redução do capital social, para
serem mantidas em tesouraria, canceladas e/ou posteriormente alienadas, especialmente no
âmbito dos planos de remuneração baseados em ações dos administradores e executivos da
Companhia, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria
Emissão, que é anexado à presente ata como Anexo II;
XI.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

(r)
aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia, nos termos do Artigo 142, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações, a ser
realizada em 19 de abril de 2017, às 10:00 horas, tendo por ordem do dia as matérias
constantes da minuta do Edital de Convocação, que passa a fazer parte integrante da presente
ata como Anexo III, e cuja Proposta da Administração será disponibilizada oportunamente
nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da
BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br);
XII.

Rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 17 de fevereiro de 2017

(s)
retificar a ARCA 17/02 para constar que o percentual da participação
societária detida pela Companhia na Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.
(“Brainfarma”), que foi alienada à subsidiária integral da Companhia, Cosmed Indústria de
Cosméticos e Medicamentos S.A, era equivalente a 16,30% do capital social da Brainfarma e
não 15,63% como constou por equívoco em referida ARCA 17/02;
(t)
ratificar todas as demais deliberações tomadas nos termos da ARCA
17/02 que não foram retificadas nos termos do item 5.XII.(s) acima; e
XIII. Autorização aos Administradores
(u)
autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos
que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
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6.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que,
lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Alves de
Queiroz Filho (Presidente) e Juliana Aguinaga Damião Salem (Secretária). Conselheiros: João
Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo
Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, David Coury Neto, Luciana Cavalheiro
Fleischner, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Álvaro Stainfeld Link e Luca Mantegazza.

CERTIDÃO
Confere com a original
lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de março de 2017

______________________________
Juliana Aguinaga Damião Salem
Secretária
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HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO I À
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017
PLANO DE MATCHING
“PLANO DE CONCESSÃO DE AÇÕES EM REGIME DE MATCHING PARA O
EXERCÍCIO DE 2017
O presente Plano de Concessão de Ações em Regime de Matching para o Exercício de 2017
de HYPERMARCAS S.A. (“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em [] de [] de 2017 (“Plano”), nos termos do artigo 17, item (e) de
seu estatuto social, estabelece as condições gerais para a concessão de ações de emissão da
Companhia no âmbito do Programa de Participação nos Resultados da Companhia, celebrado
em 29 de novembro de 2016 e arquivado na sede da Companhia (“PPR 2017”).
1

OBJETIVOS DO PLANO

1.1

O Plano tem por objetivo permitir que, no âmbito e como forma de implementação
alternativa de pagamento do PPR 2017 ou de bonificação por resultado conferida pelas
empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia (“Bônus de
Performance”), os Beneficiários, conforme abaixo definidos, desde que atendidos
determinados termos e condições, tenham a oportunidade de se tornarem acionistas da
Companhia, promovendo, em consequência, um maior alinhamento e integração dos
seus interesses com os interesses da Companhia e o compartilhamento dos riscos do
mercado de capitais.

2

BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS

2.1

Poderão ser eleitos como beneficiários do Plano todos os empregados ou similares da
Companhia, para fins legais ou tributários, que desempenhem cargos de presidência ou
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de diretoria especificados no Anexo I ao PPR 2017, excluídos os empregados elegíveis
a outros programas de participação nos resultados (observado o disposto no item 2.2
abaixo) e aqueles que exerçam atividades externas (“Beneficiários”).
2.2

Também poderão ser eleitos como beneficiários do Plano todos os empregados ou
similares das empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia
(“Controladas”), sendo, nesse caso, aplicáveis as mesmas regras quanto a utilização
do PPR 2017 ou do Bônus de Performance.

3

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

3.1

O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia (“Conselho
de Administração”), o qual poderá, observadas as restrições previstas em lei,
constituir um comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração do
Plano, ou delegar tal função para o Comitê de Remuneração da Companhia, instituído
em Reunião de Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2008
(“Comitê”).

3.2

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terá amplos poderes,
respeitados os termos do Plano e as disposições legais e regulamentares aplicáveis,
para a organização e administração do Plano e das concessões das ações de emissão da
Companhia em regime de matching, em decorrência da decisão dos Beneficiários de
receber parte ou a totalidade dos recursos auferidos no âmbito do PPR 2017 ou do
Bônus de Performance em ações de emissão da Companhia (“Ações Matching”),
incluindo poderes para estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos e
eleição de Beneficiários.

3.3

Não obstante o disposto no item 3.2 acima, nenhuma decisão do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderá, excetuados os ajustamentos
permitidos pelo Plano: (i) aumentar o limite total das Ações Matching que possam ser
concedidas além do limite expressamente previsto neste Plano; ou (ii) sem o
consentimento do Beneficiário, alterar de forma a prejudicar quaisquer direitos ou
agravar obrigações de qualquer natureza existente sobre as Ações Matching
concedidas.

3.4

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei, pela
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e no Plano, ficando claro
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que o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá tratar de
maneira diferenciada administradores e empregados da Companhia ou outras
sociedades sob o seu controle que se encontrem em situação similar, não estando
obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições
que entenda aplicável apenas a algum ou alguns.
3.5

As deliberações do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, têm
força vinculante para a Companhia e suas Controladas, relativamente a todas as
matérias relacionadas com o Plano.

4

PROGRAMAS

4.1

O Conselho de Administração criará um ou mais Programas de Concessão de Ações
em Regime de Matching da Companhia (“Programas”), nos quais serão definidos,
considerando as premissas estabelecidas neste Plano:
(a)

os Beneficiários;

(b)

o número total de Ações Matching da Companhia que serão concedidas aos
Beneficiários;

(c)

termos e condições adicionais para a concessão das Ações Matching;

(d)

o prazo inicial de carência durante o qual as Ações Adquiridas (conforme
abaixo definidas) e as Ações Matching não poderão ser transferidas a terceiros a
qualquer título; e

(e)

eventuais restrições à transferência das Ações Adquiridas e das Ações Matching
recebidas.

5

CONCESSÃO DE AÇÕES MATCHING

5.1

Sem prejuízo dos demais termos e condições a serem previstos em cada Programa, nos
termos do item 4.1 acima, para ser elegível ao recebimento das Ações Matching, cada
Beneficiário deverá optar por receber, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de sua
remuneração variável auferida no âmbito do PPR 2017 e do Bônus de Performance em
ações de emissão da Companhia, considerando a respectiva quantia líquida de tributos
(“Ações Adquiridas”), fazendo jus ao recebimento das Ações Matching em
quantidade definida em função da parcela percebida da remuneração variável em
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Ações Adquiridas, sujeitos aos termos e condições previstos em cada Programa e de
acordo com as regras estabelecidas neste Plano.
5.2

Para os fins de cálculo da quantidade de Ações Adquiridas a serem recebidas por cada
Beneficiário, será levado em consideração o valor correspondente à média da cotação
das ações da Companhia da mesma espécie daquelas em que a Ação Adquirida for
referenciada na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
ponderada pelo volume de negociação, durante o período de 20 (vinte) pregões
imediatamente anteriores à data do efetivo recebimento das Ações Adquiridas.

5.3

A efetiva concessão do benefício será realizada mediante a celebração de contratos de
participação nos Programas, que preverão a cessão e transferência de ações entre a
Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras
condições determinadas pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o
caso: (i) a quantidade de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria a
serem cedidas e transferidas; (ii) os termos e condições para a aquisição dos direitos
atrelados às ações de emissão da Companhia; e (iii) eventuais restrições às ações de
emissão da Companhia adquiridas no âmbito deste Plano (“Contrato de
Participação”).

5.4

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos
e/ou condições para a concessão, e impor restrições à transferência das Ações
Adquiridas ou Ações Matching, podendo também reservar para a Companhia opções
de recompra e/ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas
mesmas ações.

5.5

Os Contratos de Participação serão individualmente elaborados para cada Beneficiário,
podendo o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, estabelecer
termos e condições diferenciados para cada Contrato de Participação, sem necessidade
de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo
que se encontrem em situações similares ou idênticas.

5.6

As Ações Adquiridas e as Ações Matching concedidas nos termos deste Plano, do PPR
2017 e do Bônus de Performance não têm qualquer relação nem estão vinculadas à
remuneração dos Beneficiários, não substituindo e nem complementando a mesma.

5.7

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano ou nos Contratos
de Participação, o direito ao recebimento das Ações Matching ainda não atribuídas aos
Beneficiários extinguir-se-á automaticamente, nos seguintes casos:

14

(a)

mediante o distrato do Contrato de Participação; ou

(b)

se a Companhia for dissolvida, liquidada, entrar em recuperação judicial ou ter
sua falência decretada.

5.8

Nenhuma ação de emissão da Companhia será entregue ao Beneficiário a não ser que
todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas.

5.9

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá
excepcionalmente autorizar de forma expressa e formal, em casos específicos, a
dispensa de obrigações previstas no Plano e nos Programas, observado o disposto no
item 5.5 acima.

5.10

O Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a
partir do momento do efetivo recebimento das ações.

6

AÇÕES SUJEITAS AO PLANO

6.1

Poderão ser concedidas ações de emissão da Companhia no âmbito do presente Plano
que não excederão, em conjunto com as outorgas feitas no contexto do (i) Plano de
Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia
realizada em 24 de março de 2008; (ii) Plano de Opção de Compra aprovado em
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 29 de dezembro de 2008;
(iii) Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia realizada em 10 de outubro de 2011; e (iv) Plano de Outorga de Ações
Restritas aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 14
de abril de 2016, o percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) do total de ações do
capital social da Companhia na data de criação do presente Plano.

6.2

Para fins de cálculo do percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) referido no item
6.1 acima, serão descontadas as opções extintas e não exercidas no âmbito de qualquer
plano de opção de compra de ações ou plano de outorga de ações restritas da
Companhia, bem como as ações não concedidas no âmbito deste Plano.

6.3

Com o propósito de satisfazer o Plano e os Programas, a Companhia alienará ações
mantidas em tesouraria, observado o disposto no item 5.3 acima.

6.4

O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar a suspensão da concessão das
Ações Matching, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou
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regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte dos
Beneficiários.
7

MATCHING

7.1

Cada Beneficiário receberá Ações Matching, de acordo com os seguintes critérios:
(a)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber entre 50% (cinquenta por cento) e
99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do seu
PPR 2017 ou Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações Adquiridas,
será concedida ao respectivo Beneficiário 0,5 (meia) ação para cada 1 (uma)
Ação Adquirida (desconsideradas eventuais frações decorrentes do cálculo); ou

(b)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber 100% (cem por cento) do seu
PPR 2017 ou Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações Adquiridas,
será concedida ao respectivo Beneficiário 1 (uma) ação para cada 1 (uma)
Ação Adquirida.

8

RESTRIÇÃO À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES ADQUIRIDAS E DAS AÇÕES
MATCHING

8.1

Nos termos do respectivo Contrato de Participação, cada Beneficiário que se qualificar
para receber Ações Matching nos termos de Programas criados no âmbito deste Plano,
estará impedido de negociar suas Ações Adquiridas por determinado período de
bloqueio (Lock-up), conforme as regras definidas em cada Programa.

8.2

Sem prejuízo ao disposto no item 8.1 acima, salvo decisão específica em contrário do
Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, o Beneficiário só poderá
vender, transferir ou, de qualquer forma, alienar as Ações Matching, bem como
aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificações,
desdobramentos ou grupamento de tais ações, se atendido o período mínimo de
indisponibilidade eventualmente estabelecido, a critério do Conselho de Administração
ou do Comitê, conforme o caso, em cada Programa, o qual nunca será superior a
1 (um) ano, a contar da data do recebimento das respectivas Ações Matching.

8.3

As restrições para negociações previstas neste Plano e em cada Programa deverão ser
averbadas nos registros mantidos pelo agente escriturador das ações da Companhia.
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9

HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS

9.1

Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão, com ou sem justa causa,
renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento,
ou ainda em caso de mudança do controle acionário da Companhia, os direitos a ele
conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o
disposto no item 9.2 abaixo.

9.2

Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário:
(a)

desligar-se ou rescindir seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, renunciando ao seu
cargo de administrador ou rescindido seu contrato de prestação de serviços: (i)
os direitos ainda não exercíveis ou sujeitos a termo, de acordo com o respectivo
Contrato de Participação, na data do seu desligamento ou rescisão do contrato,
restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou indenização, salvo se o Conselho de Administração ou o
Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação do prazo de carência sobre
parte ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo
com o respectivo Contrato de Participação na data do seu desligamento ou
rescisão do respectivo contrato, poderão ser exercidos, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data do desligamento, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.

(b)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por vontade desta, mediante demissão por justa causa, ou destituição
do seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador ou por
descumprimento do respectivo contrato, todos os direitos já exercíveis ou ainda
não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na data do
seu desligamento ou rescisão do contrato, restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização;

(c)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por vontade desta e sem violação de obrigações contratuais,
mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem violação
dos deveres e atribuições de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis
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ou sujeitos a termo, de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na
data do seu desligamento ou rescisão do contrato, restarão automaticamente
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização,
salvo se o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar
pela antecipação do prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais
direitos; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Participação, na data do seu desligamento ou rescisão do respectivo contrato,
poderão ser exercidos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do
desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização;
(d)

desligar-se da Companhia por aposentadoria: (i) os direitos ainda não exercíveis
ou sujeitos a termo, de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na
data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização, salvo se o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o
caso, deliberar pela antecipação do prazo de carência sobre parte ou a totalidade
de tais direitos; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo com o Contrato de
Participação na data do seu desligamento terão seu prazo de carência
antecipado, podendo o Beneficiário exercer o respectivo direito, desde que o
faça no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da aposentadoria, após o que
tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;

(e)

desligar-se ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por falecimento ou invalidez permanente, ou ainda em caso de
mudança do controle acionário da Companhia, os direitos ainda não exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na data do seu
falecimento, do evento que der causa à invalidez permanente ou da alteração do
controle acionário da Companhia, terão seus prazos de carência antecipados e
serão exercidos na data de desligamento, do evento que der causa à invalidez
permanente ou da alteração do controle acionário da Companhia.
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9.3

Independentemente da hipótese de desligamento e do tratamento dado nos termos do
item 9.2, as Ações Adquiridas e as Ações Matching continuarão sujeitas às restrições
de negociação previstas de acordo com as regras dos respectivos Programas.

10

PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO

10.1

O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de
Administração ou da Assembleia Geral.

11

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1

A concessão de Ações Matching nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se
envolver em operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, nem de alienar ativos de qualquer
natureza, inclusive participação em sociedades controladas. O Conselho de
Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá, a seu critério e considerando as
características da operação pretendidas, determinar, sem prejuízo de outras medidas:
(a) a manutenção das Ações Matching ainda não adquiridas durante seu prazo de
vigência; (b) a substituição das Ações Matching da Companhia por ações, quotas ou
outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia; ou (c) a
antecipação do período de carência, de forma a assegurar a inclusão das ações
correspondentes na operação em questão.

11.2

Nenhuma disposição do Plano ou Ações Matching adquiridas nos termos do Plano
conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como administrador,
empregado e/ou prestador de serviços da Companhia, nem interferirá, de qualquer
modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e
contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado, interromper o mandato do
administrador, e/ou rescindir o contrato de prestação de serviços.

11.3

A assinatura pelo Beneficiário do Contrato de Participação implicará a expressa
aceitação de todos os termos do Plano e do Programa pelo Beneficiário, os quais se
obrigam plena e integralmente a cumprir.

11.4

Qualquer alteração legal, regulatória ou jurisprudencial significativa no tocante à
regulamentação das sociedades por ações, companhias abertas ou na legislação
trabalhista, poderá levar à revisão integral do Plano ou dos Programas.
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11.5

O direito de receber as Ações Matching nos termos deste Plano, do Programa e do
Contrato de Participação tem caráter personalíssimo, são pessoais e intransferíveis, não
podendo o Beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo
alienar a qualquer terceiros referido direito, sem a prévia e expressa anuência do
Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, sem prejuízo ao disposto
no item 9.2(e) acima.

11.6

As obrigações contidas no Plano, nos Programas e nos Contratos de Participação são
assumidas em caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial nos
termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus sucessores
a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais obrigações têm
execução específica, na forma da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme
alterada (Código de Processo Civil).

11.7

Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, sendo consultada, quando o entender conveniente, a Assembleia
Geral. Qualquer Ação Matching concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos
os termos e condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão
em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento
mencionado neste Plano.

12

FORO

12.1

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.”
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HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO II À
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017
COMUNICADO SOBRE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO
ANEXO 30 – XXXVI À ICVM Nº. 480/2009
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da
operação;
O objetivo do novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia (“Programa de
Recompra”), aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 08 de março de 2017, para a aquisição de até 10.000.000 (dez milhões) de ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia, sem redução
do capital social, podendo ainda ser mantidas em tesouraria (observado o limite aplicável),
canceladas e/ou alienadas posteriormente, é de atender o exercício dos planos de remuneração
baseados em ações dos executivos da Companhia.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria;
A Companhia possui 385.868.507 ações em circulação e 2.177.805 ações já mantidas em
tesouraria, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição
depositária em 01 de março de 2017.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;
A Companhia poderá adquirir até 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias de sua própria
emissão, representativas de cerca de até 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove por cento) das
ações em circulação no mercado, negociadas na BM&FBOVESPA sob o Código de
Negociação “HYPE3”.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia
vier a utilizar, se houver;
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não utilizará instrumentos derivativos no
âmbito do Programa de Recompra.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a
companhia e a contraparte das operações;
Não aplicável, pois as recompras serão realizadas na BM&FBOVESPA, não havendo
conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores
mobiliários, informar:
a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e
Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na BM&FBOVESPA, a
preços de mercado.
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais
de 10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por
cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada pelo
volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na BM&FBOVESPA, a
preços de mercado.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do
controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade;
Não aplicável.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à
companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer
ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009;
Não aplicável, pois as recompras serão realizadas na BM&FBOVESPA, não havendo
conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;
A Companhia não auferirá recursos uma vez que as ações adquiridas serão necessárias para
atender os planos de remuneração baseados em ações dos administradores da Companhia ou,
ainda, poderão ser canceladas sem a redução do capital social ou alienadas, podendo ainda ser
mantidas em tesouraria (observado o limite aplicável).
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10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
As aquisições objeto do Programa de Recompra poderão ser feitas no prazo de até 18 meses,
com início em 08 de março de 2017 e término em 08 de setembro de 2018.
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
Poderão atuar como intermediárias nas operações: (i) Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º and. (parte), Itaim Bibi, CEP 04.542-000,
(ii) Bradesco S.A. CTVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av.
Paulista, 1.450 – 7º andar, Bela Vista, e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Brig. Faria Lima, 3.400 – 10º andar.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da
Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, referentes ao
trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui recursos disponíveis no
montante de R$1.796.377,00 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e
sete Reais), nas contas de reserva de capital, reserva de lucros (excluídas a reserva legal e a
reserva de incentivos fiscais) e de lucros acumulados. Adicionalmente, poderá ser utilizado
saldo de lucros acumulados no exercício, conforme verificado nas informações financeiras da
Companhia a serem divulgadas ao longo do Programa de Recompra. A efetiva recompra do
número total de ações previsto no Programa de Recompra dependerá da existência de recursos
disponíveis no momento da aquisição das ações, de modo a atender o artigo 7º da Instrução
CVM nº 567 de 17 de setembro de 2015.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se
sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das
obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos
ou mínimos.
O montante a ser empregado na hipótese da recompra do total das ações do Programa de
Recompra corresponderia, considerando a média ponderada das cotações dos últimos 30 dias,
a aproximadamente R$278.100.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões e cem mil Reais).,
Os membros do conselho de administração se sentem confortáveis de que a recompra de
ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o
pagamento de dividendos obrigatório, uma vez que este montante representa um percentual
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reduzido do histórico de caixa da Companhia e, considerando a avaliação geral da
administração, com relação à situação financeira da Companhia.
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