HYPERA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
NIRE nº 35.300.353.251
Código CVM nº. 21431

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019
A Hypera S.A. (“Hypera Pharma” ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº.
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, disponibiliza a seus acionistas o mapa
sintético de votação consolidado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no dia 24 de abril de 2019, às 10:00 horas ("Assembleia") que considera apenas
os votos a distância recebidos por meio do escriturador e dos agentes de custódia, uma vez
que a Companhia não recebeu votos a distância diretamente.

São Paulo, 23 de abril de 2019.

Hypera S.A.
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto
Diretor de Relações com Investidores (DRI)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Descrição da Deliberação
1. As contas dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018.
2. A proposta da administração de orçamento de
capital para o exercício social de 2019.
3. A destinação do lucro líquido da Companhia,
referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
4. 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.
5. A fixação em 9 (nove) do número de membros do
Conselho de Administração, com prazo de gestão até
Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar
as demonstrações financeiras do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020.
6. A Eleição do conselho de administração por chapa
única.
7. 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?
8. Em caso de adoção do processo de eleição por voto
múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem
ser distribuídos em percentuais igualitários pelos
membros da chapa que você escolheu?
9. Visualização de todos os candidatos para indicação
da % dos votos a ser atribuída caso V.Sas. tenha
respondido “não” na pergunta anterior:
Álvaro Stainfeld Link
Bernardo Malpica Hernández
Breno Toledo Pires de Oliveira
David Coury Neto
Esteban Malpica Fomperosa
Flair José Carrilho
Hugo Barreto Sodré Leal
Luciana Cavalheiro Fleischner
Maria Carolina Ferreira Lacerda
10. A eleição em separado de membro do Conselho de
Administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº
6.404, de 1976?
11. A remuneração global e anual dos administradores
da Companhia para o exercício social a se encerrar em

Aprovar
(Sim)

Quantidade de Ações
Rejeitar
Abster-se
(Não)

87.509.270

-

26.631.252

114.140.552

-

-

114.140.552

-

-

2.222.682

12.385.560

99.532.280

113.920.122

-

220.400

93.924.859

19.790.263

425.400

2.041.942

111.878.140

220.400

4.016.153

118.572

110.005.797

447.166
446.182
475.579
475.579
446.182
475.579
446.182
446.182
475.579

-

-

28.293.066

9.715.876

76.131.580

105.351.034

8.554.897

234.591

31 de dezembro de 2019 em até R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais) e dos membros do conselho
fiscal, se instalado, em até R$ 479.408,57 (quatrocentos
e setenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e
cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 162, § 3.º
da Lei nº 6.404/76.
12. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

105.585.625

3.305.949

5.248.948

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Descrição da Deliberação
1. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da
Companhia
para
simplificar
sua
estrutura
organizacional, com a consequente alteração dos Artigos
24, 28, 30 e 38 e exclusão dos Artigos 31, 32, 33, 34 e
35 do Estatuto Social da Companhia.
2. Deliberar sobre a renumeração dos artigos e a
consolidação do Estatuto Social da Companhia.
3. Deliberar sobre o aditamento do Plano de
Concessão de Ações em Regime de Matching para os
exercícios sociais de 2018 e 2019, aprovado no âmbito
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 19 de abril de 2018.
4. Deliberar sobre o aditamento do Plano de Outorga
de Ações Restritas, aprovado no âmbito da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada em 14 de abril de 2016 e aditado pela
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 19 de abril de 2018.

Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

122.648.853

-

220.400

122.648.853

-

220.400

37.421.179

85.088.374

359.700

37.315.479

85.194.074

359.700

