Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou
“Hypermarcas”) submete à apreciação de seus Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

Mensagem da Diretoria
Em 2013, a Hypermarcas acelerou a reestruturação de seus negócios e a consolidação de sua malha operacional.
Ao final do ano, mais de 95% da divisão Farma e mais de 70% da divisão Consumo já estavam integrados na região
Centro-Oeste do Brasil. Em paralelo, a Companhia finalizou a reestruturação de suas áreas comerciais, de vendas
e merchandising, visando melhoria de sua distribuição.
Ao longo do ano, a Companhia beneficiou-se dos ganhos resultantes da maior eficiência em suas operações,
aumentou sua margem bruta em 2,3 p.p. para 64,5% e reduziu despesas com vendas, gerais e administrativas (exmarketing) em 1,0 p.p. como percentual da receita líquida, permitindo que os investimentos em marketing
fossem elevados, com incremento de 18,1% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a Hypermarcas encerrou o
ano com melhoria de seu desempenho operacional medido pelo EBITDA Ajustado, que superou o patamar de
R$1,0 bilhão e cresceu 15,8% em relação a 2012, com margem de 23,5% no ano, ou 1,2 p.p acima do ano anterior.
Esse crescimento superou o desempenho da Companhia em receita líquida, que cresceu 9,9% para R$4,3 bilhões
em 2013. Considerando, na divisão Consumo, apenas o portfólio de marcas core, o crescimento em bases
comparáveis da Hypermarcas foi de 11,7%. Esse aumento foi composto por expansões de 12,2% na divisão Farma
e de 7,4% na divisão Consumo, que, nas bases comparáveis de suas marcas core, cresceu 11,1%.
O ano foi marcado ainda por avanços no programa de simplificação da malha operacional da Companhia, com a
conclusão da migração das linhas de fabricação de produtos de higiene pessoal e cosméticos e o início da
transferência das linhas de fraldas descartáveis para Goiás. Em paralelo, a Hypermarcas iniciou a transferência
para Anápolis das linhas remanescentes de produção de medicamentos ainda em operação no Rio de Janeiro.
As melhorias operacionais foram acompanhadas em 2013 por avanços na gestão financeira da Hypermarcas, que
registrou fluxo de caixa operacional de R$665,8 milhões e fluxo de caixa livre equivalente a R$441,5 milhões no
ano. Esse resultado foi obtido mesmo durante um forte ciclo de investimentos na consolidação da malha
operacional da Companhia.
No segundo semestre, a Hypermarcas decidiu eliminar a exposição de sua dívida à variação cambial. Para tanto,
iniciou em julho um programa de hedge do principal da sua dívida em dólar e concluiu em dezembro de 2013 a
recompra parcial de US$420,2 milhões do total de US$750,0 milhões do Bond da Companhia. Desta maneira, ao
final do trimestre, a exposição cambial relativa ao endividamento da Companhia foi totalmente eliminada.
Mesmo após a conclusão da operação de recompra do Bond, a Hypermarcas manteve posição de caixa robusta e
encerrou o ano com cerca de R$1,2 bilhão em caixa e equivalentes.
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Principais Indicadores Financeiros
∆
2013/2012

(R$ milhões)

2011

2012

2013

Receita Líquida

3.324,6

3.873,7

4.258,7

9,9%

Lucro Bruto

2.004,1

2.409,1

2.748,9

14,1%

60,3%

62,2%

64,5%

2,3 p.p.

694,9

865,2

1.002,1

15,8%

22,3%

22,3%

23,5%

1,2 p.p.

-54,7

203,9

256,7

25,9%

Margem Bruta
EBITDA Ajustado

(1)

Margem EBITDA Ajustado
Lucro Líquido

EBITDA das operações continuadas antes de despesas não recorrentes e despesas não caixa. Vide Reconciliação do EBITDA Ajustado na Tabela
8 do Comentário de Desempenho do 4T13.

Cenário Macroeconômico
Em 2013, mesmo diante de um cenário marcado por incertezas e volatilidade, a economia brasileira caminhava
para um crescimento superior ao registrado no ano anterior, quando o PIB brasileiro se expandiu 0,9%, um
desempenho abaixo das expectativas iniciais do mercado. O Banco Central do Brasil projetava, em seu Relatório
de Inflação de dezembro de 2013, uma expansão de 2,3% para o PIB brasileiro em relação a 2012, com alta de 1,4
p.p. em relação a 2012.
Esse crescimento econômico refletiu-se no mercado de trabalho no país, e a taxa média de desemprego se
manteve em patamar baixo, encerrando o ano em 5,4%, menor nível histórico segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Nesse contexto e apesar da alta da inflação no ano, a renda do trabalhador
continuou em ritmo de crescimento real e avançou 1,8% (descontada a inflação) em relação a 2012, contribuindo
para que a massa salarial no país crescesse 2,6% em 2013, na mesma base de comparação.
A manutenção de níveis saudáveis de emprego e renda – combinada a um portfólio de produtos de uso rotineiro
e baixo valor unitário – contribuiu para a resiliência dos negócios da Companhia em 2013. Dessa forma, a receita
líquida consolidada da Hypermarcas avançou 9,9% no período, na comparação com 2012.

Perspectivas
Em 2014, a Hypermarcas dará continuidade à sua estratégia de crescimento baseada em operações eficientes,
marcas fortes e foco em resultados, objetivando maior geração de valor para seus acionistas. A Companhia
continuará vigorosa na busca de sua missão de exceder as expectativas de seus clientes e consumidores, por meio
da excelência em planejamento e execução, crescendo de forma sustentável e rentável.
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Desempenho Operacional e Financeiro
A receita líquida da Hypermarcas aumentou 9,9% em 2013, na comparação com 2012, para R$4.258,7 milhões no
ano. Tal expansão foi acompanhada pela melhoria da rentabilidade da Companhia: o lucro bruto cresceu 14,1%
para R$2.748,9 milhões no ano, com margem bruta de 63,5%, contra 62,2% no exercício anterior. O lucro líquido
foi de R$256,7 milhões em 2013, com expansão de 25,9% em relação a 2012.
Além disso, a Hypermarcas reportou EBITDA Ajustado de R$1.002,1 milhões em 2013, em linha com o guidance
da Companhia para o ano. Esse montante foi 15,8% superior ao registrado no exercício social de 2012.
Em linha com sua estratégia de crescimento orgânico, rentável e sustentável, com geração de caixa e redução de
endividamento, o fluxo de caixa livre da Hypermarcas foi de R$441,5 milhões em 2013, contribuindo para que a
dívida bruta da Companhia pudesse ser reduzida em R$888,4 milhões no 4T13, para R$4.076,2 milhões ao final do
ano. A dívida líquida foi de R$2.917,4 milhões ao final de 2013, com relação dívida líquida/EBITDA Ajustado
correspondente a 2,9x no ano.
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Perfil e Unidades de Negócio
Fundada em 2001, a Hypermarcas é a maior empresa brasileira de produtos de marcas de Saúde e Bem-estar,
com presença sólida nos segmentos de medicamentos, saúde, beleza e higiene pessoal. Detém um portfólio
completo de produtos e marcas, construído por meio de diversas aquisições de sucesso, lançamentos e intenso
trabalho de marketing e inovação.
A Companhia se organiza em duas divisões de negócio: Farma, que concentra as atividades relativas ao setor
farmacêutico, e Consumo, que atua nos mercados de Beleza e Higiene Pessoal.
Desde 2011, a Hypermarcas adota estratégia de crescimento orgânico, sustentável, rentável e com geração de
caixa, com base em marcas fortes em posição de liderança em seus segmentos, operações eficientes e de baixo
custo, além de organização ágil e com foco em resultados.
DIVISÃO FARMA EM 2013
A divisão Farma registrou receita líquida de R$2,3 bilhões em 2013, com crescimento de 12,2% em relação ao ano
anterior. Além disso, a demanda final pelos produtos farmacêuticos da Companhia atingiu novo recorde em 2013
e representou 9,3% do mercado total, segundo dados do IMS Health.
As iniciativas da Companhia visando melhoria contínua da produtividade e menores custos industriais
contribuíram para o aumento da margem bruta da divisão Farma em 1,9 p.p. em relação ao ano anterior, para
76,7% da receita líquida da divisão em 2013. Ao longo do ano, a Companhia estendeu o programa de Lean
Manufacturing no complexo fabril de Anápolis, em busca de excelência operacional total.
Ainda em 2013, a divisão aumentou seletivamente seus investimentos de marketing, na comparação com 2012,
com maior eficiência na alocação desses recursos. Mais de 20 marcas de medicamentos OTC foram ao ar em
campanhas no rádio e na TV em 2013; no 4T13, foram veiculadas novas campanhas para Doralgina, Engov,
Maracugina e Merthiolate, dentre outras.
A Companhia avançou também em seu plano de inovação, e diversos novos produtos foram lançados no mercado
em 2013, em todos os seus segmentos de atuação, tais como: i) em OTC, a Hypermarcas lançou Rinosoro Jet; ii)
em prescrição médica, PredSim 40 mg; iii) em dermocosméticos, Episol Sec, Episol Fluido e o hidratante inovador
Hydraporin; iv) em genéricos, houve 13 lançamentos, dentre eles orlistate e cloridrato de oximetazolina; v) em
similares, foram lançados Magnostase 2 mg 12 comprimidos e Timosopt.
DIVISÃO CONSUMO EM 2013
Em 2013, a divisão Consumo da Hypermarcas avançou no programa de reestruturações iniciado em 2012, visando
operações mais eficientes, maior produtividade e menores custos, com consolidação da plataforma operacional e
otimização da estratégia de marketing e inovação. Os benefícios dessas iniciativas já começam a impactar os
resultados da divisão, que registrou aumento da margem bruta em 2,2 p.p. no ano, em comparação com o ano
anterior.
A Companhia avançou durante o ano na melhoria das operações da divisão, e a primeira etapa do projeto Matrix
foi finalizada em meados de 2013, com a transferência de todas as linhas de cosméticos e produtos de higiene
para a planta de Senador Canedo, em Goiás. Além disso, foi finalizado o Centro de Distribuição de Goiânia, que
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passou a contar com mais de 100 mil posições pallet para distribuir os produtos da divisão para todos os Estados
brasileiros.
A Companhia acelerou seu pipeline de lançamentos no ano, com novas fórmulas, conceitos e embalagens para as
linhas de Monange, Jontex, Pom Pom, Cenoura & Bronze, Zero-Cal, Finn, dentre outras. Esse trabalho foi
possibilitado pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento no Centro de Estudos com o Consumidor e Inovação
(Ceci), em operação desde 2012.
A aceleração do processo de inovação foi acompanhada por aumento dos investimentos em marketing, com
otimização dos recursos investidos em novas campanhas publicitárias e ações promocionais nos pontos de
vendas. Dentre as principais campanhas do ano, destacam-se Monange, Paixão, Zero-Cal, Jontex e Olla. No 4T13,
estreou nova campanha de TV e rádio para os protetores solares de Cenoura & Bronze, categoria em que a
Companhia vem avançando a cada temporada de verão.

Portfólio
Em pouco mais de uma década, a Hypermarcas consolidou um portfólio excepcional de marcas líderes e vicelíderes nos mercados de produtos de marcas de Saúde e Bem-Estar. A estratégia de aquisições de marcas com
grande potencial de crescimento resultou na constituição de um dos mais completos portfólios do Brasil.
No setor de medicamentos, a Companhia detém as marcas Addera D3, Atroveran, Benegrip, Biotônico Fontoura,
Doril, Engov, Episol, Epidrat, Estomazil, Gelol, Histamin, Lacto-Purga, Mirador, Neo Química Genéricos,
Polaramine, Rinosoro, dentre outras. Dentre as marcas de produtos de consumo, destacam-se Adocyl,
Aquamarine, Avanço, Bigfral, Biocolor, Bitufo, Bozzano, Cremer Disney, Cenoura & Bronze, Finn, Jontex, Leite de
Colônia, Monange, Olla, Paixão, Pom Pom, Risqué, SaniFill, Sapeka e Zero-Cal.
Além de ser alvo de processo contínuo de inovação e desenvolvimento, esse portfólio é constantemente
revitalizado com investimentos significativos em marketing. Em 2013, a Companhia destinou 19,6% de sua receita
líquida para reforçar a presença de suas marcas na mídia, nos pontos de venda e junto à comunidade médica.

Pesquisa e Desenvolvimento
A Hypermarcas intensificou em 2013 as atividades de inovação e renovação de seu extenso portfólio de marcas e
produtos. Desde o início de 2012, a Companhia consolidou seus centros de pesquisa e desenvolvimento em duas
localidades: para a divisão Consumo, no Centro de Estudos com o Consumidor e Inovação – conjunto de 18
laboratórios e 20 espaços para interação com consumidores, localizado na região metropolitana de São Paulo;
para a divisão Farma, no interior do Complexo Industrial Farmacêutico de Anápolis, em Goiás, onde uma equipe
de mais de 200 pesquisadores utiliza 4 laboratórios com área conjunta superior a 2.000 m 2, equipados com
tecnologias modernas de desenvolvimento e análise de produtos farmacêuticos.
Durante o ano, a linha de medicamentos da Companhia foi aumentada em 21 novos produtos, sendo 13 deles
genéricos, incluindo moléculas importantes como orlistate e cloridrato de oximetazolina. Na linha de
medicamentos isentos de prescrição, a Hypermarcas lançou Rinosoro Jet, versão com jato contínuo da tradicional
marca de descongestionantes nasais.
Em Consumo, a Companhia retomou o ritmo de lançamentos relevantes, com novas fórmulas e embalagens para
algumas de suas principais marcas. A linha completa de hidratantes, shampoos e condicionadores da marca
Monange foi relançada no segundo semestre de 2013, bem como a linha de proteção solar de Cenoura & Bronze.
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Em adoçantes, a Companhia lançou a versão sucralose de Zero-Cal, além de Finn 100% Sucralose e Finn 100%
Stévia; em preservativos, versões saborizadas de Jontex, marca líder no Brasil, foram lançadas. Mais de 50
projetos de novos produtos de beleza, saúde e higiene pessoal estão em desenvolvimento no pipeline da
Companhia.
A Hypermarcas mantém uma extensa programação de lançamentos para os próximos anos, tanto em Farma,
como em Consumo, alavancando o potencial de desenvolvimento do portfólio da Companhia.

Investimentos
Em 2013, a Hypermarcas investiu R$224,3 milhões em projetos de consolidação de sua plataforma fabril e de
distribuição no Estado de Goiás. Esse montante foi destinado à finalização da transferência das linhas de
produção de cosméticos para a nova planta de Senador Canedo, cujas atividades foram iniciadas no segundo
semestre de 2012. Também foi iniciada a transferência das linhas de fraldas descartáveis para a região CentroOeste.

Gestão de Pessoas
A Hypermarcas progrediu em 2013 na consolidação de sua cultura corporativa. Ao longo do ano, a Companhia
disseminou por todos seus níveis hierárquicos um novo Código de Conduta Ética, construído de modo
colaborativo por um grupo representativo das diversas áreas da Companhia. As orientações do Código, em
conjunto com os princípios corporativos definidos pela Missão, Visão, Valores e Comportamentos da Companhia,
norteiam todos os relacionamentos entre a Hypermarcas, seus colaboradores e seus mais diversos públicos de
interesse.
Em linha com o amadurecimento de sua cultura, o índice de rotatividade da Companhia reduziu-se em relação
aos três anos anteriores, de 4,7% para 3,9%. A tabela abaixo indica o número de colaboradores da Hypermarcas
nos últimos exercícios sociais:

Colaboradores
Administrativo e Vendas
Operacional
Total de Colaboradores

2011

2012

2013

3.804
7.738
11.542

5.355
6.178
11.533

5.623
6.946
12.569

Política de Responsabilidade Social
A Companhia entende que seus colaboradores e a sociedade são partes integrantes de sua estratégia corporativa
e, dessa forma, a Política de Responsabilidade Social da Hypermarcas compreende iniciativas em diversas frentes,
nas quais se destacam:
 Assistência Social:
o CDI – Centro de Desenvolvimento Infantil: A Hypermarcas mantém em sua filial de Anápolis (GO) uma
creche para filhos de colaboradores, com idade entre zero e seis anos incompletos. A creche é
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devidamente equipada para atender as necessidades das crianças, que recebem atenção de enfermeiras
e educadoras qualificadas, bem como acompanhamento de nutricionistas.
 Segurança e Saúde:
o Programa de Gestantes: Dá suporte a colaboradoras gestantes, com informações sobre procedimentos
para uma gestação saudável. No oitavo mês da gravidez, a colaboradora recebe um Kit Bebê, composto
por fraldas e produtos infantis das marcas Pom Pom e York.
o Programa Motiva: Projeto de gestão de saúde no qual uma equipe especializada de soluções em saúde
oferece atendimento médico a todos os colaboradores e seus dependentes cadastrados na assistência
médica e que estejam em tratamento de patologias crônicas.
o Parceria com Hospital Santa Marcelina: A Hypermarcas doa, mensalmente, mais de 3.700 fraldas infantis
para o Hospital Maternidade Santa Marcelina, localizado em Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo.
O objetivo é suprir a demanda de fraldas dos recém-nascidos no hospital, que é uma entidade filantrópica
e mantém 87% de seu atendimento dedicado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
 Qualidade de Vida, Educação e Inclusão Social pelo Esporte:
o Programa de Qualidade de Vida: Inclui atividades de integração, eventos sociais e esportivos, ginástica
laboral e iniciativas de prevenção a doenças.
o Programa Praia Segura: Cenoura & Bronze fornece uniformes, além de 8 mil protetores solares e
equipamentos necessários para a atuação dos guarda-vidas temporários do Grupamento de Bombeiros
Marítimo do Estado de São Paulo. Também apoia a distribuição de folhetos educativos e pulseiras de
identificação para crianças a fim de intensificar campanha de prevenção de acidentes. O projeto atua em
316 praias paulistas durante os meses de alta temporada, que recebem de mais de 15 milhões de turistas
anualmente.
o Projeto Virna Vôlei: criado pela multicampeã da Seleção Brasileira, Virna Dias, e patrocinado por Cenoura
& Bronze desde 2011. Atualmente, o projeto beneficia 60 crianças carentes dos complexos Pavão e
Pavãozinho, no Rio de Janeiro.
o Vôlei Paraolímpico: Patrocínio a três equipes de vôlei sentado do CPSP – Clube dos Paraplégicos de São
Paulo, com as marcas Bozzano (equipes masculinas) e Monange (equipe feminina). Cerca de 250 pessoas
ligadas ao CPSP são beneficiadas pelo patrocínio.

Proteção Ambiental
As atividades da Hypermarcas e suas subsidiárias estão sujeitas à legislação ambiental brasileira nas esferas
federal, estadual e municipal. A Companhia compreende quais são as suas responsabilidades e cumpre
rigorosamente com a regulação vigente. Para isso, adota políticas e programas corporativos, além de manter
iniciativas em educação ambiental, uso racional da água, monitoramento de emissões atmosféricas e
gerenciamento de resíduos sólidos e um projeto de proteção de nascente (no Córrego Piteiras, em Anápolis,
Goiás).
Além disso, a Companhia investe em projetos voltados à sustentabilidade de seus produtos, bem como trabalha
para reduzir seu impacto nas regiões onde atua, buscando consumir cada vez menos recursos naturais finitos,
gerar menos poluentes e reutilizar insumos. A empresa monitora os principais indicadores ambientais (água,
energia, efluentes e geração/destinação de resíduos perigosos e não perigosos), segundo as melhores práticas
nacionais e internacionais.
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Em janeiro de 2013, a Companhia iniciou o projeto Risqué – Sustentabilidade em Nome da Moda, para coleta e
descarte de embalagens de esmaltes após consumo. Coletores em formato dos tradicionais frascos da marca
Risqué, líder no mercado brasileiro, foram implantados em 5 lojas da rede varejista Ikesaki. Em 2013, 4.454
frascos foram recolhidos para co-processamento e transformação em fonte de energia para a indústria de
cimento, reduzindo o impacto ambiental causado pelo uso de aterros sanitários. A cada 1000 kg de embalagens
enviadas para co-processamento, economiza-se cerca de 110 kg de coque extraído por mineração.

Mercado de Capitais
As ações de emissão da Hypermarcas são negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa – segmento da bolsa
brasileira que congrega as companhias abertas com os mais elevados padrões de governança corporativa no
mercado brasileiro –, sob o símbolo HYPE3, e integram as carteiras de referência dos seguintes índices da bolsa
brasileira:

Após aumento de capital aprovado em 17 de maio de 2013, o total de ações de emissão da Companhia, ao final
de 2013, alcançou 632.100.787 ações ordinárias, das quais 58,47% estão em livre circulação no mercado. As ações
HYPE3 encerraram o ano cotadas a R$17,65, com ganho de 6,2% em relação ao final de 2012. No mesmo período,
o Ibovespa se desvalorizou 15,5%.
Em dezembro de 2013, a Hypermarcas deixou de ter ADRs (American Depositary Receipts) negociados na
plataforma OTCQx. Os ADRs nível I da continuam negociados em mercados de balcão não-organizado nos Estados
Unidos.
Em 1º de novembro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o lançamento de um
Programa de Recompra de até 3.000.000 de ações ordinárias de sua própria emissão, ou até 0,81% de seu capital
social. O programa estará aberto por 365 dias, encerrando-se em 04 de novembro de 2014.

Política de Dividendos
A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social exigem a realização de Assembleia Geral Ordinária de
acionistas até o dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito
da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao
recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do Conselho de Administração de destinação do lucro
líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o
resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais
anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e à contribuição social e quaisquer valores destinados ao
pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da Companhia.
Nosso dividendo obrigatório é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por
Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas e após a constituição das
reservas previstas em lei. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do
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dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas
titulares de nossas ações e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores, estão nossos resultados
operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras, dentre outros fatores que o
Conselho de Administração e nossos acionistas julgarem relevantes.
Histórico de Pagamento de Dividendos
Em 2013, a Hypermarcas distribuiu R$102.111.676,40 em dividendos adicionais relativos à reversão de reservas
de expansão e de rentenção de lucros acumuladas em exercícios anteriores a 2012, conforme decidido em
Assembleia Geral de Acionistas realizada em 30 de abril de 2013. Esse montante correspondeu a R$0,163012572
por ação e foi pago aos acionistas em 10 de maio de 2013.
Anteriormente, em 1º de julho de 2011, a Hypermarcas pagou aos titulares de ações da Companhia um valor total
de R$75.554.595,93 em dividendos referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2010. O
montante foi equivalente a R$0,120572185 por ação. Não foram declarados dividendos mínimos obrigatórios
relativos aos exercícios de 2013, 2012 e 2011.

Recompra Parcial de Bond
Em linha com sua política de redução do endividamento e visando a eliminação de sua exposição às flutuações
das taxas de câmbio, a Hypermarcas concluiu em dezembro de 2013 uma operação de recompra parcial de seus
títulos de dívida emitidos no exterior (“Bond”) em abril de 2011, com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento
em 20 de abril de 2021. Ao final da operação, foram recomprados cerca de US$420,2 milhões, em valor de face,
do total de US$750,0 milhões do Bond da Companhia.

Cisões e Incorporações
Cisão Parcial da Hypermarcas e Incorporação de Ações da Brainfarma
Em 27 de dezembro de 2013, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a cisão parcial da
Hypermarcas, com versão da parcela cindida de seu patrimônio, correspondente aos ativos e passivos
relacionados à fabricação e comercialização de certos medicamentos de propriedade intelectual da MSD Brazil
Investments BV (“MSD”), para sua subsidiária integral Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.
(“Brainfarma”), com subsequente incorporação de ações emitidas pela Brainfarma pela Companhia.
A Companhia, por meio da Brainfarma, alienou tais ativos e passivos à MSD, por aproximadamente US$31,0
milhões, após o cumprimento de determinadas condições precedentes estabelecidas em Contrato de Compra e
Venda de Quotas celebrado entre a Companhia e a MSD no final de 2013.

Câmara de Arbitragem
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as disputas e controvérsias decorrentes de ou relacionadas ao
Estatuto Social, ao Regulamento do Novo Mercado, às disposições da Lei 6.404/76, às normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, aos
Regulamentos da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral
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deverão ser solucionadas por arbitragem, a ser conduzida na forma do Regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado, instituída pela BM&FBovespa.

Relacionamento com Auditores
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que, em 04 de dezembro de 2013, contratamos
nossos auditores independentes para trabalhos diversos daqueles correlatos à auditoria externa; entretanto,
esses trabalhos representam menos de 5% da remuneração global dos honorários dos serviços de auditoria
externa. Os trabalhos referem-se à revisão da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido, além das fichas da DIPJ relativas aos anos-calendário 2012 e 2013 da
Companhia e suas subsidiárias. O contrato também inclui treinamento de 4h sobre preenchimento das principais
fichas da DIPJ/2014, ano-calendário 2013. A prestação de tais serviços tem prazo inferior a um ano.
A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes assegura que não haja conflito
de interesses, perda de independência ou objetividade dos serviços eventualmente prestados por auditores
independentes não relacionados aos serviços de auditoria externa.
Nossos auditores Independentes declararam à Administração da Companhia que os serviços prestados não
afetaram a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa, por se
tratar de serviços de verificação de aderência à legislação fiscal.

HYPERMARCAS S.A.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2014.
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