Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou
“Hypermarcas”) submete à apreciação de seus Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

Mensagem da Diretoria
Em 2014, a Hypermarcas avançou mais alguns passos em sua estratégia de crescimento orgânico rentável e
sustentável, com forte geração de caixa operacional. Finalizamos em 2014 uma fase de reestruturação que
iniciamos em 2011. Mais de R$1,0 bilhão foi investido nesse período em nossa consolidação operacional,
modernização de nossos sistemas e processos, inovação e lançamento de novos produtos. Criamos uma
organização voltada para resultados e geração de valor para os acionistas.
Os resultados obtidos no 4T14, assim como no exercício de 2014 como um todo, advêm da implementação de um
programa de melhorias realizado por meio de um trabalho de equipe executado de forma bem coordenada ao
longo desses anos, fruto de muito esforço, persistência e perseverança.
Conseguimos não só entregar todos os resultados econômico-financeiros a que nos propusemos, como também
consolidamos nossa posição de liderança no setor farmacêutico nacional, ultrapassando a marca de 10% de
participação desse mercado.
Olhando para frente, acreditamos que a empresa entrará em um período de “harvest” durante o qual poderá,
cada vez mais, colher os frutos dos investimentos realizados nos últimos anos.
Excluindo vendas relacionadas a contratos de fabricação de terceiros, nossa Receita Líquida se acelerou 17,0%
para R$1.301,1 milhões no 4T14 e finalizamos o exercício de 2014 com Receita Líquida de R$4.645,6 milhões(1),
representado um crescimento de 11,2% em bases comparáveis.
A Companhia atingiu o guidance para o ano, registrando EBITDA Ajustado de R$1.106,1 milhões em 2014. Esse
montante implica um crescimento de 10,4% em relação a 2013, com elevação da margem de EBITDA Ajustado em
0,1 p.p., na mesma base de comparação, para 23,6% da Receita Líquida.
Tal resultado foi alcançado mesmo com a elevação dos investimentos em marketing em 17,7% em relação ao ano
anterior, em termos nominais, para 21,0% da Receita Líquida no ano, em linha com a estratégia da Companhia de
reforçar o suporte a suas marcas na mídia, nos pontos de venda e junto à comunidade médica. Esse aumento foi
compensado por maior eficiência nas operações comerciais e logísticas da Companhia, que levaram a uma
redução das Despesas com Vendas em 1,6 p.p., como percentual da Receita Líquida.
Com a redução das Despesas Financeiras Líquidas, relacionada sobretudo à proteção da exposição cambial da
Companhia a partir do final de 2013, o Lucro Líquido avançou 56,9% em relação ao ano anterior, totalizando
R$402,7 milhões em 2014. Houve também avanço no trimestre, que registrou alta de 30,2%, para R$71,5 milhões,
em comparação com o 4T13.
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No ano e no trimestre, a Companhia aumentou ainda seu Fluxo de Caixa Livre, que cresceu para R$616,3 milhões
em 2014, contra R$452,0 milhões registrados em 2013. No trimestre, foram registrados R$182,3 milhões, mais do
que o dobro registrado no mesmo período do ano anterior.
(1)

Apenas vendas de marcas da Companhia (excluindo produção para terceiros);

(2)

Fluxo de Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional + Adição Líquida de Imobilizado + Compra de

Intangíveis = R$664,0 milhões-R$22,7 milhões-R$25,0 milhões = R$616,3 milhões em 2014.

Principais Indicadores Financeiros
2012

2013

Receita Líquida

3.873,7

4.258,7

4.680,3

9,9%

Lucro Bruto

2.409,1

2.748,9

2.982,0

8,5%

Margem Bruta

62,2%

64,5%

63,7%

-0,8 p.p.

EBITDA

868,3

1.001,5

1.019,6

1,8%

(+) Despesas Não Recorrentes

(16,5)

(8,7)

82,0

n.a.

(+) Outras Despesas Não Caixa

13,5

9,4

4,5

-52,0%

865,2

1.002,1

1.106,1

10,4%

Margem EBITDA Ajustado

22,3%

23,5%

23,6%

0,1 p.p.

Lucro Líquido

203,9

256,7

402,7

56,9%

526,5

452,0

616,3

36,3%

EBITDA Ajustado

(3)

Fluxo de Caixa Livre
(3)
(4)

∆
2014/2013

(R$ milhões)

(4)

2014

EBITDA antes de despesas não recorrentes e outras despesas não caixa. Vide Tabela 8 do Comentário de Desempenho do 4T14,
disponível também em http://www.hypermarcas.com.br/ri.
Fluxo de Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional + Adição Líquida de Imobilizado + Compra de Intangíveis = (R$664,0 milhões-R$22,7
milhões-R$25,0 milhões) = R$616,3 milhões em 2014.

Cenário Macroeconômico
O ano de 2014 foi marcado por incertezas e grande volatilidade nos mercados internacionais e doméstico, com
impactos negativos sobre os indicadores econômicos internos. O Banco Central do Brasil estimava, em seu
Relatório de Inflação de dezembro de 2014, que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceria 0,2% na comparação
com 2013, indicando uma retração do crescimento em relação ao ano anterior, em um ambiente marcado ainda
por inflação em alta e consequente elevação de juros como ferramenta de política monetária.
Apesar do desempenho geral da economia brasileira, a taxa média de desemprego se manteve em patamar baixo
em 2014, encerrando o ano em 4,8%, menor nível histórico segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Nesse contexto e apesar da alta da inflação no ano, a renda do trabalhador continuou em ritmo
de crescimento real e avançou 2,7% (descontada a inflação) em relação a 2013, contribuindo para que a massa
salarial no país crescesse 3,0% em 2014, na mesma base de comparação.
A manutenção de níveis saudáveis de emprego e renda – combinada a um portfólio de produtos de uso rotineiro
e baixo valor unitário – contribuiu para a resiliência dos negócios da Companhia em 2014. Dessa forma, a Receita
Líquida consolidada da Hypermarcas avançou 9,9% no período, na comparação com 2013.
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Perspectivas
Em 2015, a Companhia continuará em sua estratégia baseada em três pilares, definidos pela busca por ganhos de
produtividade e excelência operacional; geração de demanda e inovação contínua e relevante, customizada para
o consumidor brasileiro; e, por fim, aumento da capilaridade na distribuição, com fortalecimento do
relacionamento com o varejo, maior presença e melhor exposição dos produtos da Companhia nos pontos de
venda. Dessa forma, a Companhia pretende explorar oportunidades de crescimento orgânico, suportada por suas
operações modernas e de baixo custo, em mercados resilientes e em expansão sustentável. Após análise do
cenário macroeconômico e da dinâmica dos mercados em que atua, a Companhia introduziu para o ano de 2015
um guidance de EBITDA Ajustado ao redor de R$1,2 bilhão.

Desempenho Operacional e Financeiro
Em 2014, a Receita Líquida da Companhia cresceu 9,9% em relação ao ano anterior, alcançando R$4.680,3
milhões. Além disso, a Hypermarcas reportou EBITDA Ajustado de R$1.106,1 milhões em 2014, atingindo o
guidance da Companhia para o ano. Esse montante foi 10,4% superior ao registrado no exercício social de 2013.
Sobretudo em função da redução das despesas financeiras da Companhia após a proteção de sua exposição
cambial, o crescimento do lucro líquido se acelerou em 2014 e foi equivalente a 56,9% na comparação com 2013,
totalizando R$402,7 milhões.
No mesmo período, o fluxo de caixa livre(5) aumentou R$164,3 milhões, para R$616,3 milhões no ano. Esse
crescimento está relacionado à redução da compra de ativo imobilizado e sobretudo ao aumento da venda de
ativo permanente, que atingiu R$156,2 milhões em 2014.
Ao final do exercício social, a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi reduzida de 2,9x em 2013 para 2,6x, em
linha com a estratégia de desalavancagem da Companhia.
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Destaques Financeiros
(R$ milhões)

9,9%

4.680,3
4.258,7
8,5%

2.748,9

2.982,0

10,4%

1.002,1

1.106,1

56,9%

256,7
2013

2014

Receita Líquida
(5)

2013

2014

Lucro Bruto

2013

2014

EBITDA Ajustado

2013

402,7
2014

Lucro Líquido

Fluxo de Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional + Adição Líquida de Imobilizado + Compra de Intangíveis = R$664,0 milhões-R$22,7 milhões-R$25,0 milhões = R$616,3 milhões em 2014.

Perfil e Unidades de Negócio
Fundada em 2001, a Hypermarcas é a maior empresa brasileira de produtos de marcas de Saúde e Bem-estar,
com presença sólida nos segmentos de medicamentos, saúde, beleza e higiene pessoal. Detém um portfólio
completo de produtos e marcas, construído por meio de diversas aquisições de sucesso, lançamentos e intenso
trabalho de marketing e inovação.
A Companhia se organiza em duas divisões de negócio: Farma, que concentra as atividades relativas ao setor
farmacêutico, e Consumo, que atua nos mercados de Beleza e Higiene Pessoal.
Desde 2011, a Hypermarcas adota estratégia de crescimento orgânico, sustentável, rentável e com geração de
caixa, com base em marcas fortes em posição de liderança em seus segmentos, operações eficientes e de baixo
custo, além de organização ágil e com foco em resultados.
DIVISÃO FARMA EM 2014
A Receita Líquida da divisão Farma alcançou R$2.584,0 em 2014, com crescimento de 11,0% em relação ao ano
anterior. Excluída a contribuição de terceirizações, o crescimento foi de 13,5%, acima do desempenho do
mercado farmacêutico no período. A divisão continua em trajetória de aumento da demanda por seus produtos,
como novo recorde de participação de mercado, que chegou a 10,2% ao final de dezembro, segundo dados do
IMS Health.
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No 4T14, a divisão encerrou as atividades da planta do Rio de Janeiro, com a transferência da produção
remanescente para o complexo farmacêutico de Anápolis, que segue reportando aumentos de produtividade.
Com a desativação da operação da planta da antiga Mantecorp, o imóvel foi alienado por R$135,0 milhões.
Ao longo do ano, a divisão melhorou processos e fortaleceu sua gestão, com melhor acompanhamento de
indicadores gerenciais. Em algumas áreas, como geração de demanda médica, tais mudanças já começaram a
surtir efeito, com crescimento da linha de produtos de prescrição (RX), tanto em termos de demanda, como de
receituário. Em vendas e merchandising, com destaque para projetos de Gestão por Categoria, as mudanças
estreitaram parcerias com o varejo, culminando no reconhecimento da Companhia como Melhor Fornecedor do
Ano pela Abrafarma – associação que reúne as principais redes de varejo farmacêutico do Brasil. Pelo segundo
ano consecutivo, a equipe de trade marketing da divisão foi também reconhecida como a melhor em atuação no
canal farma no país, ainda segundo a Abrafarma.
O ano também foi marcado pela melhoria do índice de inovação da divisão para 10%. Tal indicador mede o
percentual do faturamento proveniente de produtos lançados nos últimos três anos. Dentre os destaques entre
novos produtos, a versão comprimido de Addera D3 (vitamina D) confirmou-se como o maior lançamento em
vendas do mercado brasileiro em 2014, com demanda superior a R$41,7 milhões em 12 meses.
O desempenho da divisão no trimestre reflete também o aumento seletivo dos investimentos em marketing na
divisão, com maior eficiência na alocação dos valores investidos. Além da expansão da equipe de geração de
demanda médica e de maiores investimentos nos pontos de venda, a Companhia também manteve mais de 20
marcas de produtos OTC na TV e no rádio ao longo do ano, incluindo novos comerciais para Atroveran, com a atriz
Grazi Massafera, Estomazil Pastilhas e Estomazil Efervescente, que estrearam no 4T14.
DIVISÃO CONSUMO EM 2014
A divisão Consumo registrou Receita Líquida equivalente a R$2.096,4 milhões em 2014, com crescimento de 8,6%
em relação ao ano anterior. No 4T14, a Receita Líquida cresceu 14,5% em relação ao 4T13, como resultado da
estratégia de oferta de produtos com propostas atrativas de valor para clientes e consumidores, em especial em
categorias selecionadas de alto volume. Tal estratégia vem resultando ainda em ganhos de participação de
mercado, que atingiu a marca de 8,5% no último bimestre do ano, segundo informações da Nielsen.
Ao longo do ano, a divisão avançou no programa de reestruturação de suas operações, restando apenas uma das
plantas de fraldas a ser desativada, com encerramento previsto para o primeiro semestre de 2015. Em paralelo,
as linhas instaladas em Senador Canedo já apontam melhoria de produtividade, com redução gradual de custos
unitários e aumento dos volumes produzidos. Do mesmo modo, a concentração das operações de distribuição no
Centro de Distribuição de Goiânia vem contribuindo desde abril de 2014 para a melhoria da eficiência logística,
com reflexo sobre a redução das despesas comerciais e fretes, como percentual da Receita Líquida.
Além disso, a reorganização da gestão das atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos de consumo,
implementada desde 2012, vem contribuindo para a manutenção do índice de inovação em patamares elevados,
equivalente a 79% no quarto trimestre de 2014. Dentre os principais lançamentos do segundo semestre do ano,
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destacam-se as novas fraldas Cremer Magic Care, voltadas especialmente para o segmento intermediário de
valor, no qual a Companhia vem registrando o maior crescimento de demanda.
Para suportar lançamentos recentes, a divisão aumentou os investimentos em marketing, tanto em propaganda
quanto no reforço das ações nos pontos de vendas. No 4T14, estrearam novas campanhas para as fraldas Pom
Pom, para os adoçantes Zero Cal e a linha de proteção solar de Cenoura & Bronze. Em paralelo, a Companhia vem
ampliando as atividades de trade marketing, com novos projetos de Gestão por Categoria em mercados em que
possui marcas líderes, como hidratantes (com Monange e Paixão), esmaltes (com Risqué), cuidados masculinos
(com Bozzano) e fraldas para incontinência (com Bigfral), quanto em algumas categorias ainda em
desenvolvimento, como fraldas infantis (com Pom Pom, Cremer Disney e Sapeka).
A divisão vem ainda aproveitando oportunidades para melhoria da distribuição de seus produtos, com expansão
da rede de distribuidores semiexclusivos, que carregam portfólio mais balanceado de produtos da Companhia e
oferecem maior visibilidade da demanda e estoques no canal, com compartilhamento de informações por meio
eletrônico. Tais parceiros já são responsáveis por quase metade das vendas da divisão no canal indireto e, além
de ampliarem a distribuição nas regiões pelas quais são responsáveis, têm também compromisso com a execução
de merchandising em lojas atendidas indiretamente, contribuindo para a melhoria da execução nos pontos de
venda.

Portfólio
Em pouco mais de uma década, a Hypermarcas consolidou um portfólio excepcional de marcas líderes e vicelíderes nos mercados de produtos de marcas de Saúde e Bem-Estar. A estratégia de aquisições de marcas com
grande potencial de crescimento resultou na constituição de um dos mais completos portfólios do Brasil.
No setor de medicamentos, a Companhia detém as marcas Addera D3, Atroveran, Benegrip, Biotônico Fontoura,
Doril, Engov, Episol, Epidrat, Estomazil, Gelol, Histamin, Lacto-Purga, Mirador, Neo Química Genéricos,
Polaramine, Rinosoro, dentre outras. Dentre as marcas de produtos de consumo, destacam-se Adocyl, Avanço,
Bigfral, Biocolor, Bitufo, Bozzano, Cremer Disney, Cenoura & Bronze, Finn, Jontex, Leite de Colônia, Monange, Olla,
Paixão, Pom Pom, Risqué, SaniFill, Sapeka e Zero-Cal.
Além de ser alvo de processo contínuo de inovação e desenvolvimento, esse portfólio é constantemente
revitalizado com investimentos significativos em marketing. Em 2014, a Companhia destinou 21,0% de sua receita
líquida para reforçar a presença de suas marcas na mídia, nos pontos de venda e junto à comunidade médica.

Pesquisa e Desenvolvimento
A Hypermarcas acelerou em 2014 as atividades de inovação e renovação de seu já extenso portfólio de marcas e
produtos. Durante o ano, a linha de medicamentos da Companhia foi aumentada em 30 novos produtos, sendo
11 deles genéricos, incluindo o omeprazol, uma das principais moléculas do mercado brasileiro. Na linha de
medicamentos isentos de prescrição, a Companhia lançou Migrainex, indicado para tratamento de cefaleias e
enxaquecas, além de uma extensão de linha de Epocler. Em dermocosméticos, a Companhia lançou Glycare (ácido
glicólico), para limpeza facial, e Episol FPS 100. Em similares, foi lançado Neocoflan aerossol (diclofenaco
dietilamônio), para tratamento de inflamações musculares.
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Na divisão Consumo, a Companhia intensificou o ritmo de lançamentos relevantes, com novas fórmulas e
embalagens para algumas de suas principais marcas, dentre elas Bozzano, tradicional marca de cuidados
masculinos no Brasil. A linha de esmaltes de Risqué foi completamente renovada, com fórmula 100%
hipoalergênica e novo pincel aplicador. Além disso, a linha de proteção solar de Cenoura & Bronze foi a primeira
do varejo de massa a trazer proteção contra os raios infravermelho do sol, com a tecnologia infra-V.
Nas duas divisões de negócios, houve expansão dos índices de inovação: em Farma, para 10%, contra 8% em
2013, indicando o percentual das vendas provenientes de produtos lançados nos últimos três anos; em Consumo,
para 79%, indicando o percentual da receita líquida proveniente de produtos lançados nos últimos dois anos.
Em 2014, a Companhia e suas subsidiárias Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. e Brainfarma
Indústria Química e Farmacêutica S.A. firmaram contrato com a Finep para apoio às atividades de inovação,
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos do grupo. Os desembolsos totais nesta linha poderão atingir
R$290,7 milhões, dos quais R$72,2 milhões já foram sacados.

Investimentos
A Hypermarcas investiu em 2014 cerca de R$178,9 milhões em ativos imobilizados, sobretudo em projetos de
consolidação de sua plataforma operacional no Estado de Goiás. Ao final do ano, mais de 95% das operações da
divisão Consumo já haviam sido transferidas para a região Centro-Oeste. Com o fim das atividades no Rio de
Janeiro, a divisão Farma encerrou o ano com sua base operacional virtualmente consolidada no complexo
farmacêutico de Anápolis, em Goiás.

Gestão de Pessoas
A Companhia disseminou por todos seus níveis hierárquicos seu Código de Conduta Ética, construído de modo
colaborativo por um grupo representativo das diversas áreas da Companhia. As orientações do Código, em
conjunto com os princípios corporativos definidos pela Missão, Visão, Valores e Comportamentos da Companhia,
norteiam todos os relacionamentos entre a Hypermarcas, seus colaboradores e seus mais diversos públicos de
interesse.
Além disso, a Gestão de Pessoas focou em 2014 o desenvolvimento da liderança, por meio de programas e
reuniões de calibração, visando melhoria do desempenho e do aproveitamento do potencial de seus líderes.
A tabela a seguir indica o número de colaboradores da Hypermarcas nos três últimos exercícios sociais:
Colaboradores
Administrativo e Vendas
Operacional
Total de Colaboradores

2012

2013

2014

5.355
6.178
11.533

5.623
6.946
12.569

5.861
7.074
12.935
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Política de Responsabilidade Social
A Companhia entende que seus colaboradores e a sociedade são partes integrantes de sua estratégia corporativa
e, dessa forma, a Política de Responsabilidade Social da Hypermarcas compreende iniciativas em diversas frentes,
nas quais se destacam:
 Assistência Social:
o CDI – Centro de Desenvolvimento Infantil: A Hypermarcas mantém em sua filial de Anápolis (GO) uma
creche para filhos de colaboradores, com idade entre zero e seis anos incompletos. A creche é
devidamente equipada para atender as necessidades das crianças, que recebem atenção de enfermeiras
e educadoras qualificadas, bem como acompanhamento de nutricionistas.
 Segurança e Saúde:
o Programa de Gestantes: Dá suporte a colaboradoras gestantes, com informações sobre procedimentos
para uma gestação saudável. No oitavo mês da gravidez, a colaboradora recebe um Kit Bebê, composto
por fraldas e produtos infantis das marcas Pom Pom e York.
o Programa Motiva: Projeto de gestão de saúde no qual uma equipe especializada de soluções em saúde
oferece atendimento médico a todos os colaboradores e seus dependentes cadastrados na assistência
médica e que estejam em tratamento de patologias crônicas.
 Qualidade de Vida, Educação e Inclusão Social pelo Esporte:
o Programa de Qualidade de Vida: Inclui atividades de integração, eventos sociais e esportivos, ginástica
laboral e iniciativas de prevenção a doenças.
o Programa Praia Segura: Cenoura & Bronze fornece uniformes, além de 8 mil protetores solares e
equipamentos necessários para a atuação dos guarda-vidas temporários do Grupamento de Bombeiros
Marítimo do Estado de São Paulo. Também apoia a distribuição de folhetos educativos e pulseiras de
identificação para crianças a fim de intensificar campanha de prevenção de acidentes. O projeto atua em
316 praias paulistas durante os meses de alta temporada, que recebem de mais de 15 milhões de turistas
anualmente.
o Projeto Virna Vôlei: criado pela multicampeã da Seleção Brasileira, Virna Dias, e patrocinado por Cenoura
& Bronze desde 2011. Atualmente, o projeto beneficia 60 crianças carentes dos complexos Pavão e
Pavãozinho, no Rio de Janeiro.
o Vôlei Paraolímpico: Patrocínio às equipes masculinas e femininas de vôlei sentado do CPSP – Clube dos
Paraplégicos de São Paulo, com as marcas Bozzano, Avanço e Monange. Cerca de 250 pessoas ligadas ao
CPSP são beneficiadas pelo patrocínio.

Proteção Ambiental
As atividades da Hypermarcas e suas subsidiárias estão sujeitas à legislação ambiental brasileira nas esferas
federal, estadual e municipal. A Companhia compreende quais são as suas responsabilidades e cumpre
rigorosamente com a regulação vigente. Para isso, adota políticas e programas corporativos, além de manter
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iniciativas em educação ambiental, uso racional da água, monitoramento de emissões atmosféricas e
gerenciamento de resíduos sólidos e ações para proteção de nascente (no Córrego Piteiras, em Anápolis, Goiás).
Além disso, a Companhia investe em projetos voltados à sustentabilidade de seus produtos, bem como trabalha
para reduzir seu impacto nas regiões onde atua, buscando consumir cada vez menos recursos naturais finitos,
gerar menos poluentes e reutilizar insumos. A empresa monitora os principais indicadores ambientais (água,
energia, efluentes e geração/destinação de resíduos perigosos e não perigosos), segundo as melhores práticas
nacionais e internacionais.
Em 2014, a divisão Farma ampliou a capacidade de sua Estação de Tratamento de Efluentes em Anápolis de 17,4
m3/hora para 40,0 m3/hora e reduziu de 0,7 litros por unidade produzida para 0,5 litros por unidade produzida o
indicador médio de consumo de água. Além disso, o índice médio de consumo de energia passou de 0,12 kW por
unidade produzida para 0,10 kW por unidade produzida em 2014.
Na divisão Consumo, a Companhia mantém iniciativa que incentiva a coleta e o descarte correto de embalagens
vazias ou usadas de esmaltes. O material recolhido é coprocessado e transformado em fonte de energia para a
indústria de cimento, reduzindo o impacto ambiental causado pelo uso de aterros sanitários. São cinco coletores
no formato dos tradicionais vidrinhos da marca alocados em lojas da rede Ikesaki; desde o início do projeto piloto,
mais de 10 mil frascos já foram recolhidos e processados.

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

Ao final de 2014, o total de ações de emissão da Companhia alcançou 632.100.787 ações ordinárias, das quais
58,87% estão em livre circulação no mercado. Com volume médio diário negociado equivalente a R$40,3 milhões,
as ações HYPE3 encerraram o ano cotadas a R$16,65, com perda de 5,7% em relação ao final de 2013. No mesmo
período, o Ibovespa se desvalorizou 2,9%.
A Companhia possui um Programa de ADRs (American Depositary Receipts) nível I, com títulos negociados em
mercados de balcão não-organizado nos Estados Unidos.
Em 30 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o lançamento de um
Programa de Opção de Compra de Ações (Programa 2014-A), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro de 2011 (Plano III), tendo como
beneficiários alguns diretores e colaboradores. O volume global do programa é de até 650.000 ações ordinárias,
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ou até 0,102% do capital social da Companhia, e as opções poderão ser exercidas até o prazo final de oito anos,
ao preço de exercício de R$16,48.

Política de Dividendos
A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social exigem a realização de Assembleia Geral Ordinária de
acionistas até o dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito
da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao
recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do Conselho de Administração de destinação do lucro
líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o
resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais
anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e à contribuição social e quaisquer valores destinados ao
pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da Companhia.
Nosso dividendo obrigatório é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por
Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras da controladora e após a constituição das
reservas previstas em lei. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do
dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas
titulares de nossas ações e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores, estão nossos resultados
operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras, dentre outros fatores que o
Conselho de Administração e nossos acionistas julgarem relevantes.
Histórico de Pagamento de Dividendos
Em 2013, a Hypermarcas distribuiu R$102.111.676,40 em dividendos adicionais relativos à reversão de reservas
de expansão e de retenção de lucros acumuladas em exercícios anteriores a 2012, conforme decidido em
Assembleia Geral de Acionistas realizada em 30 de abril de 2013. Esse montante correspondeu a R$0,163012572
por ação e foi pago aos acionistas em 10 de maio de 2013.
Não foram declarados dividendos mínimos obrigatórios relativos aos exercícios de 2013 e 2012. Além disso, não
houve proposta da Administração para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios relativos a 2014.

Emissão de Debêntures
Em 28 de abril de 2014, a Companhia realizou sua 7ª emissão pública de debêntures da Companhia, no valor de
R$400,0 milhões. A emissão foi composta por série única de 400 debêntures com valor unitário de R$1,0 milhão,
remuneração de 110,0% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um
dia e data de vencimento em 10 de abril de 2019.

10

Cisões e Incorporações
Cisão Parcial da Hypermarcas e Incorporação de Ações da Cosmed
Em 22 de dezembro de 2014, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a cisão parcial da
Hypermarcas, com versão da parcela cindida de seu patrimônio, constituída por determinados ativos e passivos
relacionados à fabricação e comercialização de certos medicamentos atualmente fabricados na unidade de
Jacarepaguá, para sua subsidiária integral Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Cosmed”), com
subsequente incorporação de ações emitidas pela Cosmed pela Companhia. Ao final de tais operações, o capital
social e o número de ações de emissão da Companhia permaneceram inalterados.

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

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

HYPERMARCAS S.A.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.
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