HYPERMARCAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PRIVADA DE
DEBÊNTURES SIMPLES COM GARANTIA FLUTUANTE, CONJUGADAS COM
BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DA HYPERMARCAS S.A.
Ficam convocados os titulares de debêntures da 1ª emissão privada de debêntures
simples com garantia flutuante, conjugadas com bônus de subscrição (“Debêntures” e
“Debenturistas”, respectivamente), da Hypermarcas S.A. (“Companhia”), a se
reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, que será
realizada no dia 22 de agosto de 2017, às 17:00 horas (“AGD”), no escritório
administrativo da Companhia, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º Andar, cj.
241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de aprovarem (i) a transferência da titularidade das
ações da Companhia detidas pela Igarapava Participações S.A. para seus atuais
acionistas, em decorrência da redução de seu capital social; e (ii) o primeiro
aditamento da escritura de emissão das Debêntures em razão das deliberações aqui
previstas.
Informações relacionadas às matérias a serem discutidas e deliberadas na AGD podem
ser obtidas com a Companhia, no endereço eletrônico www.hypermarcas.com.br/ri,
e/ou com o agente fiduciário, Planner Trustee DTVM Ltda., no seguinte endereço:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, São Paulo – SP e/ou no website da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
Os Debenturistas deverão apresentar extrato da respectiva conta das debêntures,
aberta em nome de cada debenturista, emitido pela instituição financeira responsável
pela escrituração das debêntures, e aqueles que se fizerem representar por procuração
deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para
representação na AGD, na sede social do agente fiduciário, no endereço acima
indicado, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da
referida AGD.
São Paulo, 01 de agosto de 2017.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores
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