HYPERA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

MAPA DE VOTAÇÃO SINTÉTICO CONSOLIDADO
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19 de abril de 2018

Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação

1 - Examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
2 - Destinar o lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, da seguinte forma: (i) destinar R$32.758.378,39 (trinta e dois milhões, setecentos
e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e oito Reais e trinta e nove centavos) à constituição de
reserva legal; (ii) destinar R$350.885.105,71 (trezentos e cinquenta milhões, oitocentos e oitenta e
cinco mil, cento e cinco Reais e setenta e um centavos) à constituição da reserva de incentivos
fiscais; (iii) ratificar a declaração de juros sobre capital próprio no valor total de R$581.298.670,52
(quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta Reais e
cinquenta e dois centavos).
3 - Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social a
se encerrar em 31 de dezembro de 2018 em até R$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de Reais).
4 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

113.007.505

329.678

28.943.933

142.281.116

-

-

123.631.086

18.214.030

436.000

135.643.884

5.849.294

787.938

HYPERA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

MAPA DE VOTAÇÃO SINTÉTICO CONSOLIDADO
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 19 de abril de 2018

Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação

1 - Alteração do nome fantasia da Companhia para “Hypera Pharma”, com a consequente
alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia.
2 - Exclusão no Estatuto Social da Companhia do cargo de Diretor Geral de Operações (COO) da
Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 24 e 28 e exclusão do Artigo 35 do
Estatuto Social da Companhia.
3 - Reforma do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo a determinadas regras do novo
Regulamento do Novo Mercado, com a consequente alteração dos Artigos 17, 18, 19, 23, 24, 38,
58 e 61 do Estatuto Social da Companhia.
4 - Renumeração dos artigos e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem
aprovadas as propostas de alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme itens 1 a 3
acima.
5 - Criação de um novo plano de concessão de ações em regime de matching para os exercícios
sociais de 2018 e 2019 (“Plano de Matching”), por meio do qual os beneficiários poderão receber
ações de emissão da Companhia, observados os termos e condições previstos em referido Plano
de Matching.

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

142.056.519

-

-

142.056.519

-

-

142.056.519

-

-

142.056.519

-

-

42.404.720

95.759.299

3.892.500

6 - Rerratificação do valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia
fixado para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no âmbito da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2016, de
R$57.000.000,00 para R$57.887.937,08, de modo a reconhecer no exercício de 2016 o montante
pago aos administradores da Companhia em fevereiro e março de 2017, a título de remuneração
variável referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, obedecendo assim
ao regime de competência e não ao regime de caixa, como anteriormente feito.
7 - Rerratificação do Plano de Concessão de Ações em Regime de Matching para o exercício de
2017, aprovado no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada em 19 de abril de 2017, de modo a alterar determinados termos e condições relativos à
concessão das ações.
8 - 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, de modo a
permitir ao Conselho de Administração da Companhia delegar a um comitê, especialmente ao
Comitê de Gente e Gestão, determinadas competências e atribuições relativas à administração do
plano.
9 - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação
das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

72.643.721

68.976.798

436.000

45.155.643

93.008.376

3.892.500

45.464.413

93.135.606

3.456.500

142.056.519

-

-

