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COMUNICADO AO MERCADO

A HYPERA S.A. (“Companhia” ou “Hypera Pharma”) anunciou nesta data, via Fato Relevante, a nova
composição de sua Diretoria Estatutária, que dará continuidade ao plano estratégico da Companhia, focado
em crescimento orgânico com rentabilidade, geração de caixa operacional e retorno de capital a seus
acionistas.
Nessa nova estrutura, Breno Toledo Pires de Oliveira assume a posição de Diretor-Presidente (CEO), após
dez anos na Companhia em posição de diretoria, tendo passado por diversas funções na área financeira,
incluindo Fusões e Aquisições, Tesouraria e Relações com Investidores; desde março de 2017, ocupava o
posto de Diretor Executivo Financeiro (CFO). Cursou Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas
e possui MBA pela Universidade de Chicago.
Além disso, será criada uma nova posição estatutária, que reportará ao CEO, com o papel de supervisionar
as três unidades de negócios em que a Hypera Pharma se organiza – Produtos de Prescrição, Consumer
Health, Similares e Genéricos. Esse novo cargo, de Vice-Presidente Comercial e de Marketing, será ocupado
por Luiz Eduardo Sales Clavis, que exerce, desde janeiro de 2017, a função de Diretor Geral da unidade de
negócios de Consumer Health. Ingressou na Companhia em 2012, como Diretor Executivo de Vendas da
antiga Divisão Consumo, e assumiu o posto de Diretor Presidente dessa divisão entre janeiro e dezembro de
2016. Além disso, cursou Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem MBAs pela
Fundação Getúlio Vargas, Kellogg e Ibmec.
Adicionalmente, o cargo de Diretora Executiva Financeira (CFO) passa a ser exercido por Vivian Karina
Trujillo Angiolucci, que ingressou na Companhia em 2013 como Diretora de Planejamento Estratégico e,
desde abril de 2016, ocupava a posição de Diretora Geral da unidade de Genéricos e Similares. É graduada
em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica de Torino, na Itália, e tem MBA pela Harvard Business
School.
Ainda, desde 2016, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, CFA, Diretor Sênior de Novos Negócios (Business
Development), com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro em Nova York, passa a acumular
também a posição de Diretor de Relações com Investidores.
Completando a Diretoria Estatutária da Companhia, os cargos de Diretor Executivo Tributário e Diretora

Executiva Jurídica e de Compliance, bem como suas atribuições, não sofreram alterações.
Complementarmente, a Hypera Pharma informa que Luiz Eduardo Violland foi eleito Presidente do Conselho
de Administração da Companhia. Com 33 anos de experiência na indústria farmacêutica, o Sr. Violland foi
presidente da Divisão de Medicamentos da Companhia entre outubro de 2011 e dezembro de 2017 e, desde
abril de 2017, é membro do Conselho.
Por fim, a Companhia comunica que não houve alterações em seu Acordo de Acionistas, sem ocorrência,
portanto, de modificações em seu bloco de controle.
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