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FATO RELEVANTE
A Hypera S.A. (“Companhia”) em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de
2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1.

Nesta data, o Sr. João Alves de Queiroz Filho apresentou ao Conselho de

Administração pedido de afastamento voluntário de seu cargo de Presidente do
Conselho de Administração, pelo período necessário à conclusão da apuração interna
e das investigações, pelo Ministério Publico Federal, relacionadas aos fatos objeto do
Aviso de Fato Relevante de 10 de abril de 2018 e do Comunicado ao Mercado de 20
de abril de 2018.
2.

Também nesta data, o Sr. Cláudio Bergamo dos Santos apresentou pedido de

afastamento voluntário do exercício do cargo de Diretor Presidente (CEO) da
Companhia e de membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo mesmo
motivo. Neste período ambos se manterão completamente afastados de suas
atividades na Companhia.
3.

O Conselho de Administração deliberou pela aceitação dos pedidos de

afastamento, pelas razões neles formuladas, notadamente a de permitir ampla
liberdade e completa isenção na apuração interna e nas investigações conduzidas
pelas autoridades competentes.
4.

O Conselho de Administração designou (i) o Conselheiro Sr. Luiz Eduardo

Violland para exercer a Presidência do Conselho; (ii) o Sr. Breno Toledo Pires de
Oliveira para exercer as funções de Diretor Presidente (CEO); (iii) a Sra. Vivian Karina
Trujillo Angiolucci para exercer as funções de Diretora Executiva Financeira (CFO); e
(iv) o Sr. Adalmario Ghovatto Satheler do Couto para exercer as funções de Diretor de
Relações com Investidores (DRI). O Conselho também deliberou pela criação do cargo
estatutário de Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing, para o qual pretende

designar o Sr. Luiz Eduardo Sales Clavis, assim que confirmado em Assembleia de
Acionistas, a ser oportunamente convocada.
5. Por fim, o Conselho de Administração deliberou constituir Comitê Especial
Independente para coordenar nova apuração interna dos fatos objeto do Aviso de
Fato Relevante de 10 de abril de 2018 e do Comunicado ao Mercado de 20 de abril de
2018. Os membros do Comitê serão indicados em até 30 (trinta) dias, a contar desta
data, e o Presidente do Comitê será escolhido entre profissionais de mercado com
reputação, independência e qualificação. Ao Comitê incumbirá, entre outros (a) definir
o escopo da apuração interna; e (b) contratar assessores externos, notadamente
escritório de advocacia e empresa de auditoria de primeira linha.

São Paulo, 26 de abril de 2018
HYPERA S.A.
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto
Diretor de Relações com Investidores

Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor Presidente Executivo
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