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COMUNICADO AO MERCADO

A Hypera S.A. (“Hypera Pharma” ou “Companhia”) informa que a administração da
Companhia apresentou nesta data Proposta da Administração referente à Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) convocada para 24 de abril de 2019
que contempla, dentre outros assuntos, a indicação de novo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia e outros conselheiros.
O Sr. Luiz Eduardo Violland, atual Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, como previsto, terminará seu mandato na data da Assembleia e focará em
seus projetos pessoais. Como presidente da Divisão de Medicamentos da Companhia,
entre abril de 2011 e dezembro de 2017, e como membro e Presidente do Conselho de
Administração da Companhia (desde abril de 2017), o Sr. Violland teve papel de
liderança fundamental na implementação da estratégia, cultura organizacional e gestão
de pessoas da Hypera Pharma. A Companhia agradece ao executivo pela contribuição
valiosa na transformação da Hypera Pharma em um negócio exclusivamente
farmacêutico.
A Administração da Companhia propôs a eleição do Sr. Alvaro Stainfeld Link para
Presidente do Conselho de Administração, dando sequência à sucessão traçada para essa
posição e continuidade ao planejamento estratégico da Companhia. O Sr. Stainfeld é
membro do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2014 e integra
também o Comitê de Auditoria e o Comitê de Gestão da Hypera Pharma. A indicação
do Sr. Stainfeld está alinhada com seu crescente envolvimento nas decisões estratégicas
da Companhia nos últimos anos, tendo em vista sua atuante participação como membro
da Administração.
Também foi proposta a eleição do Dr. Flair José Carrilho, para compor o Conselho de
Administração como membro independente. O Dr. Carrilho, médico chefe do
Departamento de Gastroenterologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas e
membro do Conselho Diretivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas, agregará à
administração da Hypera Pharma novas competências na área de pesquisa e
desenvolvimento de medicamentos, fortalecendo aa cultura de inovação da Companhia,
tendo em vista sua participação em diversos fóruns de estudos e publicações científicas
para a indústria farmacêutica nacional e internacional.
Adicionalmente, o Sr. Hugo Barreto Sodré Leal foi indicado como membro do

Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Hugo é advogado e sócio do Cescon,
Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de Advogados e auxiliará, principalmente, no
fortalecimento do processo de gestão de riscos, compliance e controles internos da
Companhia sob responsabilidade do Conselho de Administração.
Os currículos dos administradores indicados encontram-se anexos e a Proposta da
Administração da Assembleia está disponível no site de Relações com Investidores da
Companhia, incluindo o nome de todos os candidatos da chapa indicada ao Conselho de
Administração da Companhia, bem como suas experiências profissionais.

São Paulo, 21 de março de 2019.
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CURRÍCULOS

O Sr. Alvaro Stainfeld Link é atual membro do Conselho de Administração da Universo
Online S.A. e diretor da MC Capital Group Ltd desde 2002. Ocupou vários cargos na
Goldman Sachs & Co, incluindo o cargo de vice-presidente da área de investment
banking em Nova York, tendo participado de diversas operações financeiras, de
mercado de capitais e M&As. O Sr. Stainfeld graduou-se em Contabilidade pela
Universidad de la Republica, no Uruguai, e tem MBA pelo Graduate School of
Bussiness da Stanford University.
O Dr. Flair José Carrilho é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo - FMUSP, mesma escola em que obteve os títulos de mestre, doutor e livre
docente em Medicina e professor titular por concurso público da FMUSP,. Foi
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP
por oito anos (2007-2014). Foi chefe do Departamento de Gastroenterologia da mesma
faculdade e atualmente do mesmo departamento, além de professor e chefe da divisão
de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica do mesmo hospital.
O Sr. Hugo Barreto Sodré Leal graduou-se em direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), é especialista em Direito Tributário pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), Mestre em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e Mestre em Direito Tributário
Internacional pela New York University School of Law (NYU). Desde 2011, o Sr.
Hugo é sócio do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de Advogados.

