HYPERA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018

1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada em 19 (dezenove) de março de
2018, às 10:00 horas, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, no escritório administrativo da Hypera S.A. (“Companhia”),
localizado na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental
Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

3.

MESA:

4.

ORDEM DO DIA:

Dispensada
a
convocação,
em
virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia por conferência telefônica: Srs. João
Alves de Queiroz Filho, Luciana Cavalheiro Fleischner, Claudio Bergamo dos Santos,
Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernández, Jairo Eduardo Loureiro, David
Coury Neto, Álvaro Stainfeld Link, Luiz Eduardo Violland e Maria Carolina Ferreira
Lacerda.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do
Conselho de Administração, Sr. João Alves de Queiroz Filho,
que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem, para secretariá-lo.
Deliberar sobre:

I.
Proposta de alteração do nome fantasia da Companhia, com a
consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social
(a)
proposta de alteração do nome fantasia da Companhia para “Hypera
Pharma”, com a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, caso tal
alteração seja aprovada pela Assembleia Geral;

II.
Proposta de exclusão no Estatuto Social da Companhia do cargo de
Diretor Geral de Operações (COO), com a consequente alteração dos Artigos 24 e 28 e
exclusão do Artigo 35 do Estatuto Social
(b)
proposta de 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 a exclusão do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, sendo que referido cargo
continuará a existir de modo não estatutário, caso tal proposta seja aprovada pela Assembleia
Geral;
III.
Proposta de reforma do Estatuto Social para adequá-lo ao novo
Regulamento do Novo Mercado
(c)
proposta de 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, caso tal proposta
seja aprovada pela Assembleia Geral;
IV.

Proposta de renumeração dos artigos e consolidação do Estatuto

Social
(d)
proposta de renumeração dos artigos e consolidação do Estatuto Social
da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de alteração dos Artigos 1º, 17, 18, 19, 23,
24, 28, 38, 58 e 61 e de exclusão do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, conforme
itens 4.I(a), 4.II(b) e 4.III(c) acima;
V.

Proposta de criação de Plano de Concessão de Ações

(e)
proposta de criação de um novo plano de concessão de ações em regime
de matching para os exercícios 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;
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VI.
Proposta de 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
(f)
proposta de rerratificação do Plano de Concessão de Ações em Regime
de Matching para o exercício de 2017 (“Plano de Matching 2017”), aprovado no âmbito da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de abril de 2017
(“AGOE de 2017”), de modo a adequar determinados termos e condições relativos ao
Programa de Participação nos Resultados celebrado em 29 de novembro de 2016 e aditado em
29 de maio de 2017 (“PPR 2017”), aprovado e vigente;
VII. Proposta de aditamento ao Plano de Outorga de Ações Restritas,
aprovado no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
realizada em 14 de abril de 2016
(g)
proposta de aditamento ao Plano de Outorga de Ações Restritas (“Plano
de Ações Restritas”), aprovado no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, realizada em 14 de abril de 2016 (“AGOE de 2016”), de modo a permitir o
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,
conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração em 29 de dezembro de 2017;
VIII. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia
(h)
a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, nos termos do disposto no Artigo 142, inciso IV, da Lei nº. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor; e
IX.

Autorização aos Administradores

(i)
a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos
os atos que forem necessários à efetivação da deliberação tomada nos termos da presente Ata.
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5.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, após a discussão das matérias,
os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
I.
Proposta de alteração do nome fantasia da Companhia, com a
consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social
(a)
aprovar a proposta de alteração do nome fantasia da Companhia para
“Hypera Pharma”, com a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da
Companhia, para submissão à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, referida no item 5.VIII(h) abaixo;
II.
Proposta de exclusão no Estatuto Social da Companhia do cargo de
Diretor Geral de Operações (COO), com a consequente alteração dos Artigos 24 e 28 e
exclusão do Artigo 35 do Estatuto Social
(b)
aprovar a proposta de 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, sendo que referido
cargo continuará a existir de modo não estatutário, para submissão à aprovação dos acionistas
da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, referida no item 5.VIII(h)
abaixo;
III.
Proposta de reforma do Estatuto Social para adequá-lo ao novo
Regulamento do Novo Mercado
(c)
aprovar a proposta de 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, para
submissão à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, referida no item 5.VIII(h) abaixo;
IV.

Proposta de renumeração dos artigos e consolidação do Estatuto

Social
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(d)
aprovar a proposta de renumeração dos artigos e consolidação do
Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de alteração dos Artigos
1º, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 38, 58 e 61 e de exclusão do Artigo 35, deliberadas nos itens 5.I(a),
5.II(b) e 5.III(c) acima, para submissão à aprovação dos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, referida no item 5.VIII(h) abaixo;
V.

Proposta de criação de Plano de Concessão de Ações

(e)
aprovar a proposta de criação do Plano de Matching, por meio do qual
os beneficiários poderão receber ações de emissão da Companhia, nos termos do Anexo I à
presente ata, para submissão à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, referida no item 5.VIII(h) abaixo;
VI.
Proposta de 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
(f)
aprovar a proposta de rerratificação do Plano de Matching 2017,
aprovado no âmbito da AGOE de 2017, de modo a adequar determinados termos e condições
ao PPR 2017, aprovado e vigente, nos termos do Anexo II à presente ata, para submissão à
aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
referida no item 5.VIII(h) abaixo;
VII. Proposta de aditamento ao Plano de Outorga de Ações Restritas,
aprovado no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
realizada em 14 de abril de 2016
(g)
aprovar a de aditamento ao Plano de Ações Restritas, aprovado no
âmbito da AGOE 2016, de modo a permitir o 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, conforme aprovado na Reunião do Conselho
de Administração em 29 de dezembro de 2017, nos termos do Anexo III à presente ata, para
submissão à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, referida no item 5.VIII(h) abaixo;
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VIII. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia
(h)
convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
a ser realizada no dia 19 de abril de 2018, às 10:00 horas, tendo como ordem do dia as
matérias constantes da minuta do Edital de Convocação na forma do Anexo IV à presente
Ata, e cuja Proposta da Administração será disponibilizada oportunamente nos websites da
Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 – S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br); e
IX.

Autorização aos Administradores

(i)
autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos
que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente Ata.
6.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que,
lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Alves de
Queiroz Filho (Presidente) e Juliana Aguinaga Damião Salem (Secretária). Conselheiros:
[João Alves de Queiroz Filho, Luciana Cavalheiro Fleischner, Claudio Bergamo dos Santos,
Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernández, Jairo Eduardo Loureiro, David
Coury Neto, Álvaro Stainfeld Link, Luiz Eduardo Violland e Maria Carolina Ferreira
Lacerda.
CERTIDÃO
Confere com a original
lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de março de 2018

______________________________
Juliana Aguinaga Damião Salem
Secretária
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HYPERA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO I À
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018
PLANO DE MATCHING

PLANO DE CONCESSÃO DE AÇÕES EM REGIME DE MATCHING
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019
O presente Plano de Concessão de Ações em Regime de Matching para os Exercícios de
2018 e 2019 da HYPERA S.A. (“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 19 de abril de 2018 (“Plano”), nos
termos do artigo 17, item (e) de seu Estatuto Social, estabelece as condições gerais para
a concessão de ações de emissão da Companhia no âmbito (i) do Programa de
Participação nos Resultados da Companhia, firmado em 27 de novembro de 2017 e
arquivado na sede da Companhia, para estabelecer o valor da participação nos resultados a
ser atribuído a cada empregado elegível para o exercício social de 2018, incluindo eventuais
aditamentos (“PPR 2018”); (ii) do Programa de Participação nos Resultados da
Companhia caso venha a ser firmado para estabelecer o valor da participação nos resultados
a ser atribuído a cada empregado elegível para o exercício social de 2019, incluindo
eventuais aditamentos (“PPR 2019” e, em conjunto com PPR 2018, “PPR”) e (iii) da
bonificação por resultado, na ausência de PPR, conferida pelas empresas controladas, direta
ou indiretamente, pela Companhia (“Bônus de Performance”).
1

OBJETIVOS DO PLANO
O presente Plano tem por objetivo permitir que, no âmbito e como forma de
implementação alternativa de pagamento de valores no âmbito do PPR ou, na
ausência deste, do Bônus de Performance, os Beneficiários, conforme abaixo
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definidos, desde que atendidos determinados termos e condições, tenham a
oportunidade de receber ações de emissão da Companhia, promovendo, em
consequência, um maior alinhamento e integração dos seus interesses com os
interesses da Companhia e o compartilhamento dos riscos do mercado de capitais.
2

BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS

2.1

Poderão ser eleitos como beneficiários deste Plano todos os empregados ou
similares da Companhia, para fins legais ou tributários, que desempenhem cargos de
presidência ou de diretoria especificados no Anexo I a cada PPR, excluídos os
empregados elegíveis a outros programas de participação nos resultados
(observado o disposto no item 2.2 abaixo). (“Beneficiários”).

2.2

Também poderão ser eleitos como beneficiários deste Plano todos os empregados
ou similares, que desempenhem cargos de presidência ou de diretoria, das
empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia (“Controladas”),
sendo, nesse caso, aplicáveis as mesmas regras quanto a utilização do PPR ou do
Bônus de Performance, conforme aplicável.

3

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

3.1

O presente Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia
(“Conselho de Administração”), o qual poderá, observadas as restrições previstas
em lei, constituir um comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração
do Plano, ou delegar tal função para o Comitê de Gente e Gestão da Companhia,
instituído em Reunião de Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de
2017 (“Comitê”).

3.2

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terá amplos poderes,
respeitados os termos deste Plano e as disposições legais e regulamentares
aplicáveis, para a organização e administração deste Plano e das concessões das
ações de emissão da Companhia em regime de matching, em decorrência da decisão
dos Beneficiários de receber parte ou a totalidade dos recursos auferidos no âmbito do
PPR ou, na ausência deste, do Bônus de Performance em ações de emissão da
Companhia (“Ações Matching”), incluindo poderes para estabelecer o regramento
aplicável aos casos omissos e eleição de Beneficiários.

3.3

Não obstante o disposto no item 3.2 acima, nenhuma decisão do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderá, excetuados os ajustamentos

8

permitidos por este Plano: (i) aumentar o limite total das Ações Matching que possam
ser concedidas além do limite expressamente previsto neste Plano, conforme o
disposto no item 6 abaixo; ou (ii) sem o consentimento do Beneficiário, alterar de
forma a prejudicar quaisquer direitos ou agravar obrigações de qualquer natureza
existente sobre as Ações Matching concedidas.
3.4

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei, pela
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e neste Plano, ficando
claro que o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá tratar
de maneira diferenciada administradores e empregados da Companhia ou de suas
Controladas que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por
qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda
aplicável apenas a algum ou alguns.

3.5

As deliberações do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, têm
força vinculante para a Companhia e suas Controladas, relativamente a todas as
matérias relacionadas com este Plano.

3.6

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá
excepcionalmente autorizar de forma expressa e formal, em casos específicos, a
dispensa de obrigações previstas no Plano e nos Programas, observado o disposto no
item 5.5 abaixo.

4

PROGRAMAS

4.1

O Conselho de Administração criará um ou mais Programas de Concessão de Ações
em Regime de Matching da Companhia (“Programas”), nos quais serão definidos,
considerando as premissas estabelecidas neste Plano:
(a)

os Beneficiários;

(b)

o número total de Ações Matching da Companhia que serão concedidas
aos Beneficiários;

(c)

termos e condições para a concessão das Ações Matching; e

(d)

eventuais outras disposições correlatas.
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5

CONCESSÃO DE AÇÕES MATCHING

5.1

Sem prejuízo dos demais termos e condições a serem previstos em cada Programa,
nos termos do item 4.1 acima, para ser elegível ao recebimento das Ações Matching,
cada Beneficiário deverá optar por receber, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de
sua remuneração variável auferida no âmbito do PPR, ou na inexistência deste, do
Bônus de Performance em ações de emissão da Companhia, considerando a
respectiva quantia líquida de tributos (“Ações Adquiridas”), fazendo jus ao
recebimento das Ações Matching em quantidade definida em função da parcela
percebida da remuneração variável em Ações Adquiridas, observadas as relações
estabelecidas no item 7 abaixo, sujeitos aos termos e condições previstos em cada
Programa e de acordo com as regras estabelecidas neste Plano.

5.2

Para os fins de cálculo da quantidade de Ações Adquiridas a serem recebidas por
cada Beneficiário, será levado em consideração o valor correspondente à média da
cotação das ações da Companhia da mesma espécie daquelas em que a Ação
Adquirida for referenciada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, ponderada pelo
volume de negociação, durante o período de 20 (vinte) pregões imediatamente
anteriores à data do efetivo recebimento das Ações Adquiridas.

5.3

A efetiva concessão do benefício será realizada mediante a celebração de contratos
de participação nos Programas, que preverão a cessão e transferência de ações entre
a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras
condições determinadas pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o
caso: (i) a quantidade de Ações Adquiridas da Companhia a serem cedidas e
transferidas; (ii) os termos e condições para a aquisição dos direitos atrelados às
ações de emissão da Companhia no âmbito deste Plano; e (iii) eventuais restrições às
ações de emissão da Companhia adquiridas no âmbito deste Plano (“Contrato de
Participação”).

5.4

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos
e/ou condições para a concessão, e impor restrições à transferência das Ações
Adquiridas ou Ações Matching, podendo também reservar para a Companhia opções
de recompra e/ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário
dessas mesmas ações.

5.5

Os Contratos de Participação serão individualmente elaborados para cada
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso,
estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Participação,
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sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os
Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.
5.6

As Ações Adquiridas e as Ações Matching concedidas nos termos deste Plano, do
PPR e do Bônus de Performance não têm qualquer relação nem estão vinculadas à
remuneração dos Beneficiários, não substituindo e nem complementando a mesma.

5.7

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano ou nos Contratos
de Participação, o direito ao recebimento das Ações Matching ainda não atribuídas
aos Beneficiários extinguir-se-á automaticamente, nos seguintes casos:
(a)

mediante o distrato do Contrato de Participação; ou

(b)

se a Companhia for dissolvida, liquidada, entrar em recuperação judicial ou
tiver a sua falência decretada.

5.8

Nenhuma ação de emissão da Companhia será entregue ao Beneficiário a não ser
que todas as exigências legais e regulamentares (incluindo em relação a este Plano,
aos Programas, ao PPR ou outras normas internas da Companhia) tenham sido
integralmente cumpridas.

5.9

O Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista
a partir do momento do efetivo recebimento das ações.

6

AÇÕES SUJEITAS AO PLANO

6.1

Poderão ser concedidas ações de emissão da Companhia no âmbito do presente
Plano que não excederão, em conjunto com as outorgas feitas no contexto do (i)
Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia realizada em 24 de março de 2008; (ii) Plano de Opção de Compra
aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 29 de
dezembro de 2008; (iii) Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia
Geral de Acionistas da Companhia realizada em 10 de outubro de 2011; (iv) Plano
de Outorga de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia realizada em 14 de abril de 2016; e (v) o Plano de Matching aprovado
em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 19 de abril de
2017, o percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) do total de ações do
capital social da Companhia na data de criação do presente Plano.

6.2

Para fins de cálculo do percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) referido no
item 6.1 acima, serão descontadas as opções extintas e não exercidas no
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âmbito de qualquer plano de opção de compra de ações ou plano de outorga de
ações restritas da Companhia, bem como as ações não concedidas no âmbito
deste Plano ou dos Planos previstos nos itens (iv) e (v).
6.3

Com o propósito de satisfazer o Plano e os Programas, a Companhia alienará
ações mantidas em tesouraria, observado o disposto no item 5.3 acima.

6.4

O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar a suspensão da
concessão das Ações Matching, sempre que verificadas situações que, nos termos
da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações
por parte dos Beneficiários.

7

MATCHING

7.1

Cada Beneficiário receberá Ações Matching, de acordo com os seguintes
critérios:

(a)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber entre 50% (cinquenta por cento) e
99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do seu
PPR ou Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações Adquiridas, será
concedida ao respectivo Beneficiário 0,5 (meia) ação para cada 1 (uma) Ação
Adquirida (eventuais arredondamentos serão feitos para cima); ou

(b)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber 100% (cem por cento) do seu PPR
ou Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações Adquiridas, será
concedida ao respectivo Beneficiário 1 (uma) ação para cada 1 (uma) Ação
Adquirida.

8

HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS

8.1

Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão, com ou sem justa
causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou
falecimento, ou ainda em caso de mudança do controle acionário da Companhia, os
direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou
modificados, observado o disposto no item 8.2 abaixo.

8.2

Se, a qualquer tempo durante a vigência deste Plano, o Beneficiário:
(a)

desligar-se ou rescindir seu contrato de prestação de serviços com a
Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
renunciando ao seu cargo de administrador ou rescindido seu contrato de
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prestação de serviços, exceto se o Beneficiário continuar com vínculo
empregatício com a Companhia e/ou suas Controladas: (i) os direitos ainda
não exercíveis ou sujeitos a termo na data do seu desligamento ou
rescisão do contrato, restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo se o Conselho
de Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação
do prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os
direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Participação
na data do seu desligamento ou rescisão do respectivo contrato, poderão
ser exercidos, se observado o percentual mínimo de manutenção em carteira
definido em cada Programa, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
(b)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a
Companhia rescindido por vontade desta, mediante demissão por justa
causa, ou destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de
administrador ou por descumprimento do respectivo contrato, todos os
direitos já exercíveis ou ainda não exercíveis, na data do seu desligamento
ou rescisão do contrato, restarão automaticamente extintos, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização;

(c)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a
Companhia rescindido por vontade desta e sem violação de obrigações
contratuais, mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu
cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) os
direitos ainda não exercíveis ou sujeitos a termo na data do seu desligamento
ou rescisão do contrato, restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo se o Conselho de
Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação
do prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os
direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Participação
na data do seu desligamento ou rescisão do respectivo contrato, poderão
ser exercidos, se observado o percentual mínimo de manutenção em carteira
definido em cada Programa, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
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prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(d)

desligar-se da Companhia por aposentadoria: (i) os direitos ainda não
exercíveis ou sujeitos a termo, na data do seu desligamento, restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, salvo se o
Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar pela
antecipação do prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais
direitos; e (ii) os direitos já exercíveis na data do seu desligamento terão seu
prazo de carência antecipado, podendo o Beneficiário exercer o respectivo
direito, desde que a respectiva condição de carteira mínima indicada no
Programa tenha sido observada pelo Beneficiário até a ocorrência do evento;

(e)

desligar-se ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a
Companhia rescindido por falecimento ou invalidez permanente, ou ainda em
caso de mudança do controle acionário da Companhia, os direitos ainda
não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na
data do seu falecimento, do evento que der causa à invalidez permanente ou
da alteração do controle acionário da Companhia, terão seus prazos de
carência antecipados e serão exercidos na data de desligamento, do evento
que der causa à invalidez permanente ou da alteração do controle acionário
da Companhia, desde que a respectiva condição de carteira mínima indicada
no Programa tenha sido observada pelo Beneficiário até a ocorrência do
evento.

8.3

Independentemente da hipótese de desligamento e do tratamento dado nos termos
do item 8.2, as Ações Adquiridas e as Ações Matching continuarão sujeitas às
eventuais restrições de negociação previstas de acordo com as regras dos
respectivos Programas.

9

PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO

9.1

O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de
Administração ou da Assembleia Geral.

10

DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1

A concessão de Ações Matching nos termos deste Plano não impedirá a Companhia
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de se envolver em operações de reorganização societária, tais como
transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, nem de alienar
ativos de qualquer natureza, inclusive participação em sociedades controladas. O
Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá, a seu critério e
considerando as características da operação pretendidas, dentre as indicadas acima
ou outras envolvendo a Companhia, determinar, sem prejuízo de outras medidas:
(a) a manutenção das Ações Matching ainda não adquiridas durante seu prazo de
vigência; (b) a substituição das Ações Matching da Companhia por ações, quotas
ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia;
ou (c) a antecipação de eventual período de carência, de forma a assegurar a
inclusão das ações correspondentes na operação em questão.
10.2

Nenhuma disposição deste Plano ou Ações Matching adquiridas nos termos
deste Plano conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como
administrador, empregado e/ou prestador de serviços da Companhia, nem
interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e
sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do
empregado, interromper o mandato do administrador, e/ou rescindir o contrato de
prestação de serviços.

10.3

A assinatura pelo Beneficiário do Contrato de Participação implicará a expressa
aceitação de todos os termos deste Plano e do Programa pelo Beneficiário, os quais
se obrigam plena e integralmente a cumprir.

10.4

Qualquer alteração legal, regulatória ou jurisprudencial significativa no tocante à
regulamentação das sociedades por ações, companhias abertas ou na legislação
trabalhista, poderá levar à revisão integral deste Plano ou dos Programas.

10.5

O direito de receber as Ações Matching nos termos deste Plano, do Programa e
do Contrato de Participação tem caráter personalíssimo, sendo, portanto,
pessoal e intransferível, não podendo o Beneficiário, em hipótese alguma,
ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros referido direito,
sem a prévia e expressa anuência do Conselho de Administração ou do Comitê,
conforme o caso, sem prejuízo ao disposto no item 9.2(e) acima.

10.6

As obrigações contidas no Plano, nos Programas e nos Contratos de Participação
são assumidas em caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial
nos termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus
sucessores a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais
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obrigações têm execução específica, na forma da Lei n.º 13.105, de 16 de março
de 2015, conforme alterada (Código de Processo Civil).
10.7

Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, sendo consultada, quando o entender conveniente, a Assembleia
Geral. Qualquer Ação Matching concedida de acordo com o Plano fica sujeita a
todos os termos e condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que
prevalecerão em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer
contrato ou documento mencionado neste Plano.

11

FORO

11.1

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.
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PLANO DE CONCESSÃO DE AÇÕES EM REGIME DE MATCHING PARA O EXERCÍCIO
DE 2017
O presente Plano de Concessão de Ações em Regime de Matching para o Exercício de 2017 de
HYPERA S.A. (“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 19 de abril de 2017, conforme alterado e rerratificado pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 19 de abril de 2018 (“Plano”), nos termos do artigo 17,
item (e) de seu estatuto social, estabelece as condições gerais para a concessão de ações de emissão da
Companhia no âmbito do (i) Programa de Participação nos Resultados da Companhia, celebrado em
29 de novembro de 2016 e aditado em 29 de maio de 2017, arquivado na sede da Companhia (“PPR
2017”); e (ii) da bonificação por resultado conferida pelas empresas controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia (“Bônus de Performance”).
1

OBJETIVOS DO PLANO

1.1

O presente Plano tem por objetivo permitir que, no âmbito e como forma de
implementação alternativa de pagamento de valores no âmbito do PPR 2017 ou do
Bônus de Performance, os Beneficiários, conforme abaixo definidos, desde que
atendidos determinados termos e condições, tenham a oportunidade de se tornarem
acionistas da Companhia, promovendo, em consequência, um maior alinhamento e
integração dos seus interesses com os interesses da Companhia e o
compartilhamento dos riscos do mercado de capitais.

2

BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS

2.1

Poderão ser eleitos como beneficiários do Plano todos os empregados ou similares
da Companhia, para fins legais ou tributários, que desempenhem cargos de

presidência ou de diretoria especificados no Anexo I ao PPR 2017, excluídos os
empregados elegíveis a outros programas de participação nos resultados (observado
o disposto no item 2.2 abaixo) e aqueles que exerçam atividades externas
(“Beneficiários”).
2.2

Também poderão ser eleitos como beneficiários do Plano todos os empregados ou
similares das empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia
(“Controladas”), sendo, nesse caso, aplicáveis as mesmas regras quanto a utilização
do PPR 2017 ou do Bônus de Performance.

3

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

3.1

O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia
(“Conselho de Administração”), o qual poderá, observadas as restrições previstas
em lei, constituir um comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração
do Plano, ou delegar tal função para o Comitê de Gente e Gestão da Companhia,
instituído em Reunião de Conselho de Administração realizada em
29 de dezembro de 2017 (“Comitê”).

3.2

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terá amplos poderes,
respeitados os termos do Plano e as disposições legais e regulamentares aplicáveis,
para a organização e administração do Plano e das concessões das ações de
emissão da Companhia em regime de matching, em decorrência da decisão dos
Beneficiários de receber parte ou a totalidade dos recursos auferidos no âmbito do
PPR 2017 ou do Bônus de Performance em ações de emissão da Companhia
(“Ações Matching”), incluindo poderes para estabelecer a regulamentação aplicável
aos casos omissos e eleição de Beneficiários.

3.3

Não obstante o disposto no item 3.2 acima, nenhuma decisão do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderá, excetuados os ajustamentos
permitidos pelo Plano: (i) aumentar o limite total das Ações Matching que possam ser
concedidas além do limite expressamente previsto neste Plano; ou (ii) sem o
consentimento do Beneficiário, alterar de forma a prejudicar quaisquer direitos ou
agravar obrigações de qualquer natureza existente sobre as Ações Matching
concedidas.

3.4

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei, pela
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e no Plano, ficando claro
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que o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá tratar de
maneira diferenciada administradores e empregados da Companhia ou outras
sociedades sob o seu controle que se encontrem em situação similar, não estando
obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as
condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns.
3.5

As deliberações do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, têm
força vinculante para a Companhia e suas Controladas, relativamente a todas as
matérias relacionadas com o Plano.

3.6

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá
excepcionalmente autorizar de forma expressa e formal, em casos específicos, a
dispensa de obrigações previstas no Plano e nos Programas, observado o disposto
no item 5.5 abaixo.

4

PROGRAMAS

4.1

O Conselho de Administração criará um ou mais Programas de Concessão de Ações
em Regime de Matching da Companhia (“Programas”), nos quais serão definidos,
considerando as premissas estabelecidas neste Plano:
(a)

os Beneficiários;

(b)

o número total de Ações Matching da Companhia que serão concedidas aos
Beneficiários;

(c)

termos e condições adicionais para a concessão das Ações Matching;

(d)

eventuais prazos iniciais de carência durante os quais as Ações Adquiridas
(conforme abaixo definidas) e as Ações Matching não poderão ser transferidas
a terceiros a qualquer título; e

(e)

eventuais restrições à transferência das Ações Adquiridas e das Ações
Matching recebidas.

5

CONCESSÃO DE AÇÕES MATCHING

5.1

Sem prejuízo dos demais termos e condições a serem previstos em cada Programa,
nos termos do item 4.1 acima, para ser elegível ao recebimento das Ações Matching,
cada Beneficiário deverá optar por receber, pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
de sua remuneração variável auferida no âmbito do PPR 2017 ou do Bônus de
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Performance, conforme o caso, em ações de emissão da Companhia, considerando a
respectiva quantia líquida de tributos (“Ações Adquiridas”), fazendo jus ao
recebimento das Ações Matching em quantidade definida em função da parcela
percebida da remuneração variável em Ações Adquiridas, sujeitos aos termos e
condições previstos em cada Programa e de acordo com as regras estabelecidas
neste Plano.
5.2

Para os fins de cálculo da quantidade de Ações Adquiridas a serem recebidas por
cada Beneficiário, será levado em consideração o valor correspondente à média da
cotação das ações da Companhia da mesma espécie daquelas em que a Ação
Adquirida for referenciada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ponderada pelo volume
de negociação, durante o período de 20 (vinte) pregões imediatamente anteriores à
data do efetivo recebimento das Ações Adquiridas.

5.3

A efetiva concessão do benefício será realizada mediante a celebração de contratos
de participação nos Programas, que preverão a cessão e transferência de ações
entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de
outras condições determinadas pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê,
conforme o caso: (i) a quantidade de ações de emissão da Companhia mantidas em
tesouraria a serem cedidas e transferidas; (ii) os termos e condições para a aquisição
dos direitos atrelados às ações de emissão da Companhia; e (iii) eventuais restrições
às ações de emissão da Companhia adquiridas no âmbito deste Plano (“Contrato de
Participação”).

5.4

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos
e/ou condições para a concessão, e impor restrições à transferência das Ações
Adquiridas ou Ações Matching (incluindo aquelas previstas no item 8 abaixo),
podendo também reservar para a Companhia opções de recompra e/ou direitos de
preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas ações.

5.5

Os Contratos de Participação serão individualmente elaborados para cada
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso,
estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Participação,
sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os
Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.

5.6

As Ações Adquiridas e as Ações Matching concedidas nos termos deste Plano, do
PPR 2017 e do Bônus de Performance não têm qualquer relação nem estão
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vinculadas à remuneração
complementando a mesma.
5.7

dos

Beneficiários,

não

substituindo

e

nem

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano ou nos
Contratos de Participação, o direito ao recebimento das Ações Matching ainda não
atribuídas aos Beneficiários extinguir-se-á automaticamente, nos seguintes casos:
(a)

mediante o distrato do Contrato de Participação; ou

(b)

se a Companhia for dissolvida, liquidada, entrar em recuperação judicial ou
tiver sua falência decretada.

5.8

Nenhuma ação de emissão da Companhia será entregue ao Beneficiário a não ser
que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente
cumpridas.

5.9

O Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista
a partir do momento do efetivo recebimento das ações.

6

AÇÕES SUJEITAS AO PLANO

6.1

Poderão ser concedidas ações de emissão da Companhia no âmbito do presente
Plano que não excederão, em conjunto com as outorgas feitas no contexto do (i)
Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia realizada em 24 de março de 2008; (ii) Plano de Opção de Compra
aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 29 de
dezembro de 2008; (iii) Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral
de Acionistas da Companhia realizada em 10 de outubro de 2011; e (iv) Plano de
Outorga de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia realizada em 14 de abril de 2016, o percentual de diluição de 6,0% (seis
por cento) do total de ações do capital social da Companhia na data de criação do
presente Plano.

6.2

Para fins de cálculo do percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) referido no
item 6.1 acima, serão descontadas as opções extintas e não exercidas no âmbito de
qualquer plano de opção de compra de ações ou plano de outorga de ações restritas
da Companhia, bem como as ações não concedidas no âmbito deste Plano.

6.3

Com o propósito de satisfazer o Plano e os Programas, a Companhia alienará ações
mantidas em tesouraria, observado o disposto no item 5.3 acima.
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6.4

O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar a suspensão da concessão
das Ações Matching, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou
regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte
dos Beneficiários.

7

MATCHING

7.1

Cada Beneficiário receberá Ações Matching, de acordo com os seguintes critérios:
(a)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber entre 50% (cinquenta por cento)
e 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do
seu PPR 2017 ou do Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações
Adquiridas, será concedida ao respectivo Beneficiário 0,5 (meia) ação para
cada 1 (uma) Ação Adquirida (desconsideradas eventuais frações decorrentes
do cálculo); ou

(b)

Na hipótese do Beneficiário optar por receber 100% (cem por cento) do seu
PPR 2017 ou do Bônus de Performance, conforme o caso, em Ações
Adquiridas, será concedida ao respectivo Beneficiário 1 (uma) ação para cada
1 (uma) Ação Adquirida.

8

RESTRIÇÃO À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES ADQUIRIDAS E DAS AÇÕES
MATCHING

8.1

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá estabelecer
restrições para cada Beneficiário, que se qualificar para receber Ações Matching nos
termos de Programas criados no âmbito deste Plano, negociar suas Ações Adquiridas
por determinado período de bloqueio (Lock-up), conforme as regras definidas em
cada Programa e a critério do Conselho de Administração.

8.2

Sem prejuízo ao disposto no item 8.1 acima, salvo decisão específica em contrário do
Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, o Beneficiário só poderá
vender, transferir ou, de qualquer forma, alienar as Ações Matching, bem como
aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificações,
desdobramentos ou grupamento de tais ações, se atendido o período mínimo de
restrição eventualmente estabelecido, a critério do Conselho de Administração ou do
Comitê, conforme o caso, em cada Programa, o qual nunca será superior a 1 (um)
ano, a contar da data do recebimento das respectivas Ações Matching.
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8.3

As eventuais restrições para negociações previstas neste Plano e em cada Programa
deverão ser averbadas nos registros mantidos pelo agente escriturador das ações da
Companhia.

9

HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS

9.1

Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão, com ou sem justa
causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou
falecimento, ou ainda em caso de mudança do controle acionário da Companhia, os
direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados,
observado o disposto no item 9.2 abaixo.

9.2

Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário:
(a)

desligar-se ou rescindir seu contrato de prestação de serviços com a
Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
renunciando ao seu cargo de administrador ou rescindido seu contrato de
prestação de serviços, exceto se o Beneficiário continuar com o vínculo
empregatício com a Companhia e/ou suas Controladas: (i) os direitos ainda
não exercíveis ou sujeitos a termo na data do seu desligamento ou rescisão
do contrato, restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo se o Conselho de
Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação do
prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os direitos
já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Participação na data do
seu desligamento ou rescisão do respectivo contrato, poderão ser exercidos,
se observado o percentual mínimo de manutenção em carteira definido no
Programa, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito
a qualquer indenização.

(b)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por vontade desta, mediante demissão por justa causa, ou
destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador
ou por descumprimento do respectivo contrato, todos os direitos já exercíveis
ou ainda não exercíveis, na data do seu desligamento ou rescisão do contrato,
restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
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(c)

for desligado ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por vontade desta e sem violação de obrigações contratuais,
mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem
violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) os direitos ainda não
exercíveis ou sujeitos a termo, de acordo com o respectivo Contrato de
Participação, na data do seu desligamento ou rescisão do contrato, restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou indenização, salvo se o Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, deliberar pela antecipação do prazo de carência sobre parte
ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os direitos já exercíveis na data do seu
desligamento ou rescisão do respectivo contrato, poderão ser exercidos, se
observado o percentual mínimo de manutenção em carteira definido no
Programa, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito
a qualquer indenização;

(d)

desligar-se da Companhia por aposentadoria: (i) os direitos ainda não
exercíveis ou sujeitos a termo, de acordo com o respectivo Contrato de
Participação, na data do seu desligamento, restarão automaticamente
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e
sem direito a qualquer indenização, salvo se o Conselho de Administração ou
o Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação do prazo de carência
sobre parte ou a totalidade de tais direitos; e (ii) os direitos já exercíveis de
acordo com o Contrato de Participação na data do seu desligamento terão seu
prazo de carência antecipado, podendo o Beneficiário exercer o respectivo
direito, desde que o faça no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da
aposentadoria, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito
a qualquer indenização;

(e)

desligar-se ou tiver seu contrato de prestação de serviços com a Companhia
rescindido por falecimento ou invalidez permanente, ou ainda em caso de
mudança do controle acionário da Companhia, os direitos ainda não exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Participação, na data do seu
falecimento, do evento que der causa à invalidez permanente ou da alteração
do controle acionário da Companhia, terão seus prazos de carência
antecipados e serão exercidos na data de desligamento, do evento que der
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causa à invalidez permanente ou da alteração do controle acionário da
Companhia, desde que a respectiva condição de carteira mínima indicada no
Programa tenha sido observada pelo Beneficiário até a ocorrência do evento.
9.3

Independentemente da hipótese de desligamento e do tratamento dado nos termos
do item 9.2, as Ações Adquiridas e as Ações Matching continuarão sujeitas às
eventuais restrições de negociação previstas de acordo com as regras dos
respectivos Programas.

10

PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO

10.1

O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de
Administração ou da Assembleia Geral.

11

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1

A concessão de Ações Matching nos termos do Plano não impedirá a Companhia de
se envolver em operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, nem de alienar ativos de
qualquer natureza, inclusive participação em sociedades controladas. O Conselho de
Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá, a seu critério e considerando
as características da operação pretendidas, determinar, sem prejuízo de outras
medidas: (a) a manutenção das Ações Matching ainda não adquiridas durante seu
prazo de vigência; (b) a substituição das Ações Matching da Companhia por ações,
quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da
Companhia; ou (c) a antecipação do período de carência, de forma a assegurar a
inclusão das ações correspondentes na operação em questão.

11.2

Nenhuma disposição do Plano ou Ações Matching adquiridas nos termos do Plano
conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como administrador,
empregado e/ou prestador de serviços da Companhia, nem interferirá, de qualquer
modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e
contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado, interromper o mandato do
administrador, e/ou rescindir o contrato de prestação de serviços.

11.3

A assinatura pelo Beneficiário do Contrato de Participação implicará a expressa
aceitação de todos os termos do Plano e do Programa pelo Beneficiário, os quais se
obrigam plena e integralmente a cumprir.
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11.4

Qualquer alteração legal, regulatória ou jurisprudencial significativa no tocante à
regulamentação das sociedades por ações, companhias abertas ou na legislação
trabalhista, poderá levar à revisão integral do Plano ou dos Programas.

11.5

O direito de receber as Ações Matching nos termos deste Plano, do Programa e do
Contrato de Participação tem caráter personalíssimo, são pessoais e intransferíveis,
não podendo o Beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer
modo alienar a qualquer terceiros referido direito, sem a prévia e expressa anuência
do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, sem prejuízo ao
disposto no item 9.2(e) acima.

11.6

As obrigações contidas no Plano, nos Programas e nos Contratos de Participação
são assumidas em caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial nos
termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus
sucessores a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais
obrigações têm execução específica, na forma da Lei n.º 13.105, de 16 de março de
2015, conforme alterada (Código de Processo Civil).

11.7

Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração ou o Comitê,
conforme o caso, sendo consultada, quando o entender conveniente, a Assembleia
Geral. Qualquer Ação Matching concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos
os termos e condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que
prevalecerão em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer
contrato ou documento mencionado neste Plano.

12

FORO

12.1

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018
PLANO DE AÇÕES RESTRITAS

PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS

O presente Plano de Outorga de Ações Restritas é regido pelas disposições abaixo.
1.

CONCEITO

1.1.

O Plano consiste na outorga de direitos em receber as Ações Restritas da
Companhia, aos seus administradores, empregados e prestadores de serviços,
assim como aos administradores, empregados e prestadores de serviços de outras
sociedades que estejam ou venham a estar sob o controle direto ou indireto da
Companhia, sejam elas nacionais ou estrangeiras, sujeito às condições a seguir
descritas.

1.2.

Mediante o cumprimento das condições estabelecidas neste Plano, nos Programas e
nos Contratos de Outorga, os Beneficiários farão jus ao recebimento de Ações
Restritas de emissão da Companhia.

2.

DEFINIÇÕES

2.1.

As expressões abaixo, quando usadas com iniciais em maiúsculo, terão os
significados a elas atribuídos a seguir:
“Ações Restritas” significam as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia a serem transferidas aos Beneficiários e
sujeitas às disposições deste Plano, dos respectivos Programas e do respectivo
Contrato de Outorga;

“Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas” significam as Ações Restritas
que não atendam às condições delimitadas para a sua aquisição conforme previsto
no item 9 do presente Plano;
“Beneficiário” significa o Colaborador Elegível em favor do qual a Companhia
outorgar direitos em receber uma ou mais Ações Restritas, nos termos deste Plano,
respectivos Programas e respectivos Contratos de Outorga;
“Colaborador Elegível” significam todos os administradores, empregados e
prestadores de serviços da Companhia, bem como de outras sociedades que
estejam ou venham a estar sob o controle direto ou indireto da Companhia, sejam
elas nacionais ou estrangeiras;
“Companhia” significa a Hypera S.A., sociedade por ações, com escritório
administrativo na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º Andar, conjunto 241,
Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05502-001, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.932.074/0001-91;
“Conselho de
Companhia;

Administração” significa o Conselho de Administração da

“Contrato de Outorga” significa o Contrato de Outorga de Ações Restritas, que
deve ser celebrado entre a Companhia e o Colaborador Elegível, através do qual
este adquire a qualidade de Beneficiário, declarando conhecer e aceitar todos os
termos e condições do Plano e respectivos Programas;
“Comitê” significa o Comitê de Gente e Gestão da Companhia, instituído em Reunião
de Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2017;
“Data de Outorga”, salvo se de outra forma expressamente previsto neste Plano
ou no Contrato de Outorga, significa, em relação às Ações Restritas objeto dos
direitos outorgados a cada um dos Beneficiários, a data de celebração do Contrato
de Outorga, entre o Beneficiário e a Companhia;
“Desligamento” (ou “Desligar”) significa o término da relação jurídica entre o
Beneficiário e a Companhia ou sociedade por ela controlada, por qualquer motivo,
incluindo sem limitação renúncia, destituição, substituição ou término do mandato
sem reeleição ao cargo de administrador, pedido de demissão voluntária ou
demissão, com ou sem justa causa, pedido de demissão imediatamente posterior
à aposentadoria, concessão de aposentadoria por invalidez permanente e
falecimento;
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“Instrução CVM 567” significa a Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015;
“Plano” significa o presente Plano de Outorga de Ações Restritas; e
“Programa” significa cada Programa de Outorga de Ações Restritas que, com base
no Plano, for aprovado pelo Conselho de Administração, estabelecendo as regras e
condições gerais, para um determinado ano de vigência do Plano.
3.

OBJETIVOS DO PLANO

3.1.

O Plano tem por objetivo permitir a outorga de direitos em receber as Ações
Restritas aos Colaboradores Elegíveis
selecionados pelo Conselho de
Administração ou pelo Comitê, com vistas a atrair e reter executivos da Companhia e
de suas sociedades controladas, diretas ou indiretas (incluídas no conceito de
Companhia para os fins deste Programa), concedendo aos administradores,
empregados e prestadores de serviços da Companhia a oportunidade de se tornarem
acionistas da Companhia, obtendo, em consequência, um maior alinhamento dos
interesses destes administradores, empregados e prestadores de serviços com os
interesses dos acionistas. Assim, a Companhia visa alcançar o desenvolvimento de
seus objetivos sociais e o atendimento dos interesses de seus acionistas com a
criação deste Plano.

4.

COLABORADORES ELEGÍVEIS

4.1.

São Colaboradores Elegíveis única e exclusivamente os administradores,
empregados e prestadores de serviços da Companhia, bem como de outras
sociedades que estejam ou venham a estar sob o controle direto ou indireto da
Companhia.

5.

REQUISITOS PARA SE ADQUIRIR A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO

5.1.

Para se tornar Beneficiário, o Colaborador Elegível deve ser formalmente indicado
pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, nos termos definidos neste Plano.

5.2.

O Conselho de Administração ou o Comitê, por sua vez, estabelecerá os requisitos
para a eleição dos Beneficiários do Plano, de acordo com os critérios que julgar
necessários para a concretização dos objetivos do Plano.

5.3.

Adicionalmente, como condição essencial para que a sua indicação seja
considerada como válida e vinculativa, o Colaborador Elegível indicado como
Beneficiário deverá assinar o Contrato de Outorga, aderindo expressamente ao
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Plano e declarando-se ciente de todos os seus termos e condições, inclusive das
restrições nele contidas.
6.

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

6.1.

Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes aprovadas pela
Assembleia Geral da Companhia, o Conselho de Administração terá amplos
poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a
administração do Plano, e poderá, observadas as restrições previstas em lei,
constituir um comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração do
Plano, ou delegar tal função para o Comitê, incluindo:

6.2.

(i)

criar e aplicar normas gerais relativas à outorga dos direitos em receber as
Ações Restritas, nos termos do Plano, e solucionar dúvidas de interpretação
do Plano;

(ii)

eleger os Beneficiários e autorizar a outorga dos direitos em receber as Ações
Restritas em seu favor, estabelecendo todas as condições para aquisição de
direitos relacionados às Ações Restritas objeto dos direitos a serem
outorgados, bem como modificar tais condições quando necessário ou
conveniente;

(iii)

autorizar a aquisição e alienação de ações em tesouraria para satisfazer a o
recebimento das Ações Restritas nos termos do Plano, nos termos do artigo
4º, inciso I, da Instrução CVM 567;

(iv)

definir, dentro dos parâmetros deste Plano, os Programas anuais, conforme
previsto no item 7.1. abaixo;

(v)

tomar quaisquer outras providências que sejam necessárias para a
administração do Plano, desde que não impliquem alterações; e

(vi)

propor alterações no Plano a serem submetidas à aprovação da Assembleia
Geral Extraordinária.

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito aos
limites estabelecidos em lei, na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários e no Plano, ficando claro que o Conselho de Administração poderá
tratar de maneira diferenciada os administradores, empregados e prestadores de
serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle que se encontrem
em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou
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analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum
ou alguns.
6.3.

As deliberações do Conselho de Administração da Companhia têm força vinculante
para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano.

6.4.

Os membros do Conselho de Administração (exceto aqueles que também sejam
diretores da Companhia) ficam impedidos de ser Beneficiários das Ações Restritas no
contexto deste Plano.

7.

OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS

7.1.

Programas anuais
7.1.1. A cada ano de vigência do Plano, poderá ser criado, pelo Conselho de
Administração, um Programa que, se implementado, deverá ser estruturado
com base nos critérios definidos neste Plano.
7.1.2. Competirá exclusivamente ao Conselho de Administração decidir sobre a
oportunidade e conveniência de implementar ou não os referidos Programas
em cada ano de vigência do Plano.

7.2.

Eleição dos Beneficiários
7.2.1. O Conselho de Administração ou o Comitê elegerá, dentre os Colaboradores
Elegíveis, os Beneficiários do Plano e poderá, desde que respeitados os
limites estabelecidos no Plano, incluir novos Beneficiários em Programas já
aprovados e ainda vigentes, outorgando-lhes os direitos às Ações Restritas
que entender adequados. A inclusão de novos Beneficiários em
Programas já aprovados e ainda vigentes somente será possível até o
final do ano em que o Programa tenha sido aprovado.

7.3.

Definição do número de Ações Restritas para cada Programa e a forma de
sua distribuição entre os diversos Beneficiários
7.3.1. Para cada Programa, o Conselho de Administração, de acordo com este
Plano, definirá um determinado número de Ações Restritas cujos direitos de
recebimento serão distribuídos entre os Beneficiários.
7.3.2. Caberá ainda ao Conselho de Administração ou ao Comitê definir, em cada
Programa, quais os Beneficiários que terão direito em receber as Ações
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Restritas, assim como a quantidade de Ações Restritas a que cada
Beneficiário terá direito.
7.3.3. A indicação dos Colaboradores Elegíveis que serão Beneficiários, assim
como a quantidade de Ações Restritas a que cada um terá direito, será
feita livremente pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê.
7.4.

Contrato de Outorga
7.4.1. A outorga dos direitos em receber as Ações Restritas é realizada mediante
a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e os
Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de Ações
Restritas objeto da outorga; e (b) os termos e condições para aquisição de
direitos relacionados às Ações Restritas.
7.4.2. O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos
em receber as Ações Restritas a determinadas condições, bem como impor
restrições à sua transferência.

8.

AÇÕES SUJEITAS AO PLANO

8.1.

Sujeito aos ajustes previstos no presente Plano poderão ser outorgadas direitos
ao recebimento de um número máximo de Ações Restritas que não exceda, em
conjunto com as outorgas feitas no contexto do (i) Plano de Opção de Compra
aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia realizada em 24 de
março de 2008; (ii) Plano de Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia realizada em 29 de dezembro de 2008; e (iii) Plano de
Opção de Compra aprovado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia
realizada em 10 de outubro de 2011, o percentual de diluição de 6,0% (seis por
cento) do total de ações do capital social da Companhia.

8.2.

Para fins de cálculo do percentual de diluição de 6,0% (seis por cento) acima referido,
serão descontadas as opções extintas e não exercidas no âmbito deste Plano ou de
qualquer outro plano de opção de compra de ações ou plano de outorga de ações da
Companhia.

8.3.

Com o propósito de satisfazer o recebimento as Ações Restritas nos termos do
Plano, a Companhia, sujeito à lei e regulamentação aplicável, transferirá ações
mantidas em tesouraria, por meio de operação privada, nos termos da Instrução
CVM 567.
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8.3.1. Alternativamente, caso, a cada data de aquisição dos direitos relacionados às
Ações Restritas, conforme item 9 abaixo, a Companhia não possua ações em
tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas pelos
respectivos Beneficiários, nos termos do item 8.3 acima, a Companhia poderá optar
por realizar o pagamento referente às Ações Restritas em dinheiro, observando os
critérios de preço fixados no item 8.3.2 abaixo.
8.3.2. O preço de referência das Ações Restritas, para os fins de pagamento em
dinheiro na forma da Cláusula 8.3.1 acima, corresponderá à média da cotação de
fechamento das ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) nos
30 (trinta) pregões anteriores à cada data de aquisição dos direitos relacionados às
Ações Restritas, conforme item 9 abaixo.
8.4.

As Ações Restritas plenamente recebidas, conforme item 9 abaixo, e nos termos do
Plano, manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie.

9.

AQUISIÇÃO DE DIREITOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES RESTRITAS

9.1.
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos
Contratos de Outorga, os direitos dos Beneficiários em receber as Ações Restritas
somente serão plenamente adquiridos, na medida em que o Beneficiário permanecer
continuamente vinculado como administrador, empregado ou prestador de serviço da
Companhia, observado o disposto no item 10 abaixo, durante o período compreendido entre
a Data de Outorga e as datas a seguir, nas proporções abaixo mencionadas:
(i)
25% (vinte e cinco por cento) das Ações Restritas após o 1º aniversário da
Data de Outorga;
(ii)
25% (vinte e cinco por cento) das Ações Restritas após o 2º aniversário da
Data de Outorga;
(iii)
25% (vinte e cinco por cento) das Ações Restritas após o 3º aniversário da
Data de Outorga; e
(iv)
Os 25% (vinte e cinco por cento) restantes das Ações Restritas após o 4º
aniversário da Data de Outorga.
9.2.

Nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da
Companhia, incluindo, mas não se limitando ao direito ao recebimento de dividendos,
até que as Ações Restritas sejam transferidas aos Beneficiários, nos termos do Plano
e do respectivo Contrato de Outorga.
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9.3.

Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no item 9.1 acima, e desde que
observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, a Companhia
transferirá ao Beneficiário as respectivas Ações Restritas, por termo de
transferência de ações nominativas da Companhia no sistema do agente
responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, sem custo
para o Beneficiário.

9.4.

O direito ao recebimento das Ações Restritas nos termos do Plano extinguir-se-á
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes
casos:

10.

(i)

mediante o distrato do Contrato de Outorga;

(ii)

se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou

(iii)

nas hipóteses previstas no item 10 deste Plano.

HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS

10.1. Desligamento por justa causa
10.1.1. Salvo quando houver deliberação em contrário do Conselho de Administração
no momento da aprovação do Programa, na hipótese de término do contrato de trabalho do
Beneficiário por justa causa, o direito do Beneficiário em receber as Ações Restritas restará
automaticamente extinto, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização.
10.2. Desligamento sem justa causa
10.2.1. Salvo quando houver deliberação em contrário do Conselho de Administração
no momento da aprovação do Programa, na hipótese de término do contrato de trabalho do
Beneficiário sem justa causa, exceto no caso de permanência do Beneficiário como
Conselheiro da Companhia, serão observadas as seguintes disposições:
(i)

o direito do Beneficiário de receber as Ações Restritas Não Plenamente
Adquiridas caducará sem indenização; e

(ii)

no caso em que o prazo de carência previsto no item 9.1 acima já tenha
decorrido, mas as Ações Restritas não tenham sido recebidas pelo
Beneficiário as mesmas serão transferidas ao Beneficiário sem
qualquer limitação.

10.3. Desligamento voluntário
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10.3.1. Salvo quando houver deliberação em contrário do Conselho de Administração
no momento da aprovação do Programa, na hipótese de término do contrato de
trabalho do Beneficiário em decorrência de pedido de demissão ou renúncia
voluntária ou aposentadoria, exceto no caso de permanência do Beneficiário como
Conselheiro da Companhia, serão observadas as seguintes disposições:
(i)
o direito do Beneficiário em receber as Ações Restritas Não Plenamente
Adquiridas caducará sem indenização; e
(ii)
no caso em que o prazo de carência previsto no item 9.1(iv) acima já tenha
decorrido, mas as Ações Restritas não tenham sido recebidas pelo Beneficiário as
mesmas serão transferidas ao Beneficiário sem qualquer limitação.
10.4. Invalidez permanente ou falecimento do Beneficiário
10.4.1. Na hipótese de Desligamento por invalidez permanente do Beneficiário, as
Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas poderão ser plenamente
adquiridas no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do evento que
causar a invalidez permanente independentemente do prazo previsto no item
9.1(iv) acima, pelo Beneficiário ou o seu representante legal (curador),
mediante a apresentação, perante a Companhia, do respectivo comprovante
de concessão de aposentadoria por invalidez permanente emitido pelo INSS
– Instituto Nacional da Seguridade Social e comprovante de rescisão do
contrato de trabalho. O Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo
critério, prorrogar o prazo acima mencionado.
10.4.2.Na hipótese de Desligamento por falecimento do Beneficiário, as Ações
Restritas Não Plenamente Adquiridas poderão ser plenamente recebidas pelos
herdeiros e sucessores do Beneficiário após o falecimento do Beneficiário,
mediante a apresentação perante a Companhia da documentação hábil do
inventário do Beneficiário no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do
falecimento, independentemente do prazo previsto no item 9.1 acima. O
Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar os
prazos acima mencionados.
11.

ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS

11.1. Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão, alienação ou
qualquer operação em que se configure a transferência de controle acionário da
Companhia, ou na hipótese da Companhia deixar de ter suas ações admitidas à
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negociação no Novo Mercado, da B3, a exclusivo critério do Conselho de
Administração, (i) as Ações Restritas dos Programas em vigência, a critério do
Conselho de Administração poderão ter seus prazos de carência antecipados por
determinado prazo, para que possam ser imediatamente recebidas pelo Beneficiário,
sendo que após o referido prazo, este Plano terminará e todos os direitos de
aquisição das Ações Restritas caducarão sem direito à indenização; (ii) este Plano
poderá ser adotado pela companhia sucessora, sujeito a aprovação em assembleia
geral desta última; (iii) a Companhia poderá reembolsar o Beneficiário mediante
pagamento em dinheiro do valor das Ações Restritas a que o Beneficiário faria jus; ou
(iv) o Conselho de Administração poderá, a seu critério, promover uma combinação
das hipóteses previstas nos subitens (i), (ii) e (iii) deste item 11.1.
12.

ALTERAÇÃO DO NÚMERO, ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÕES

12.1. Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia,
em decorrência de grupamento, desdobramento, bonificações de ações, assim
como nos casos de conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou
conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia,
deverão ser efetuados os ajustes necessários nos Planos e Programas já instituídos,
notadamente em relação ao número de Ações Restritas e a sua espécie ou
classe, com o objetivo de evitar distorções e prejuízos à Companhia ou aos
Beneficiários.
13.
ALTERAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PLANO E RESPECTIVOS
PROGRAMAS
13.1. Compete à Assembleia Geral aprovar e, portanto, alterar, suspender ou extinguir o
Plano.
13.2. Toda e qualquer alteração do Plano, proposta pelo Conselho de Administração,
deverá ser submetida à aprovação da Assembleia Geral e, uma vez aprovada,
somente poderá atingir as Ações Restritas objeto dos direitos a serem outorgados.
13.3. Dentre as causas que podem gerar a alteração ou extinção do Plano, está a
ocorrência de fatores que causem grave mudança no panorama econômico e que
possam comprometer a situação financeira da Companhia.
14.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO
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14.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia e permanecerá vigente por prazo indeterminado,
podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
15.

DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Nenhuma disposição do Plano conferirá a qualquer Beneficiário o direito de
permanecer como administrador e/ou empregado da Companhia, nem interferirá,
de qualquer modo, no direito da Companhia, a qualquer tempo e sujeito às
condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou
interromper o mandato do administrador.
15.2. A assinatura do Contrato de Outorga implicará na expressa aceitação de todos os
termos do Plano e dos Programas pelo Beneficiário, os quais se obrigam plena e
integralmente a cumprir.
15.3. Qualquer alteração legal no tocante à regulamentação das sociedades por ações,
às companhias abertas, as relações trabalhistas e/ou aos efeitos fiscais de um
programa de outorga de ações, poderá levar à revisão integral e/ou a extinção do
Plano, a exclusivo critério da Companhia.
15.4. As obrigações contidas no Plano, nos Programas e nos Contratos são assumidas em
caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial nos termos da
legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus sucessores a
qualquer título e a todo tempo.
15.5. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano, dos Programas e dos Contratos têm
caráter personalíssimo e não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, no todo
ou em parte, nem dados em garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita
da Companhia.
15.6. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada,
quando o entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Ação Restrita
concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui
estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento
mencionado neste Plano.
15.7. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada,
quando o entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Ação Restrita
concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui
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estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento
mencionado neste Plano.
15.8. Fica eleito o foro central da comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.
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HYPERA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO IV À
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
HYPERA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Hypera S.A. (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 19.04.2018, às 10:00
horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Avenida Magalhães de
Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei
nº. 6.404/76, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
I.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)
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;

(ii)
aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
(iii) fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018;
II.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iv) aprovar a alteração do nome fantasia da Companhia para “Hypera Pharma”,
com a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia;
(v)
aprovar a 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, sendo que referido cargo continuará
a existir de modo não estatutário;
(vi) aprovar a 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;
(vii) aprovar a 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 (iv) a (vi) acima;
(viii) aprovar a criação de um novo plano de concessão de ações em regime de
matching para os exercícios 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 no referido Plano de Matching;
(ix) aprovar a rerratificação do valor de 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;
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(x)
aprovar a 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 adequar
determinados termos e condições ao Programa de Participação nos Resultados celebrado em
29 de novembro de 2016 e aditado em 29 de maio de 2017, aprovado e vigente;
(xi) aprovar o aditamento ao 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, conforme aprovado na Reunião do Conselho
de Administração em 29 de dezembro de 2017; e
(xii) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos
necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da
Companhia.
Informações Gerais:
1. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (site da B3: www.bmfbovespa.com.br)
e da Companhia (http://hypera.riweb.com.br), em conformidade com as disposições da Lei
das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.
2. Para participar da Assembleia, os Senhores Acionistas deverão apresentar o respectivo
comprovante ou extrato de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária
nos 3 (três) dias úteis anteriores à data da Assembleia e (a) quando pessoa jurídica: cópias
autenticadas do instrumento de constituição ou estatuto social ou contrato social, ata de
eleição de Conselho de Administração (se houver) e ata de eleição de Diretoria que
contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia; (b) quando
pessoa física: cópias autenticadas do documento de identidade e CPF do acionista; e (c)
quando fundo de investimento: cópias autenticadas do regulamento do fundo e estatuto
social ou contrato social do administrador do fundo, bem como ata de eleição do(s)
representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia. Os documentos assinados no exterior
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deverão ser, conforme o caso, notarizados e apostilados ou legalizados perante o consulado
brasileiro mais próximo, e apresentados juntamente com a respectiva tradução juramentada.
3. Caso deseje ser representado na Assembleia por procurador, o Acionista deverá
encaminhar à Companhia instrumento de mandato outorgado nos termos do Art. 126, §1º,
da Lei das Sociedades por Ações e da legislação aplicável, com poderes especiais e firma
reconhecida, e documento de identidade e CPF do procurador presente, bem como, no caso
de pessoa jurídica ou fundo, cópias autenticadas do documento de identidade e da ata de
eleição do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os
poderes de representação, além dos documentos indicados no item 2 acima.
4. Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o
envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo VIII à
Proposta de Administração, conforme disponibilizados nos websites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://hypera.riweb.com.br), em relação às
matérias da Assembleia: (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de
voto para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii)
por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para a instituição
financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de
valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii)
diretamente para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto
deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 7 (sete)
dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido, sendo que, no
caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto à distância, devidamente rubricado e
assinado com reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado dos demais documentos
indicados no item 2 acima.
São Paulo, 19 de março de 2018
João Alves de Queiroz Filho
Presidente do Conselho de Administração
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