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AVISO AOS ACIONISTAS
A Hypera S.A. (“Hypera Pharma” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no
Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor,
nos Artigos 9, 11, 12 e 13 da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada e em
vigor, e nos Artigos 21 e 30 da Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada e em
vigor, comunica aos Senhores Acionistas que os documentos e informações
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 24 de abril de 2019, às 10:00 horas,
encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas no escritório administrativo 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.b3.com.br) e
da Companhia (http://hypera.riweb.com.br), a partir desta data, na forma da legislação
aplicável.
Comunicamos, ainda, que (i) a publicação do Relatório da Administração, das
Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, com o parecer emitido
pelos auditores independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
(“PwC”) e das demais informações e documentos necessários foram feitas no jornal
“Valor Econômico”, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, nas edições dos dias 23,
24 e 25 de fevereiro de 2019, nas páginas E3 - E10 e E5 – E12, respectivamente, bem
como no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro, nas páginas 96 109; e (ii) a primeira publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária será feita no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal “Valor Econômico”, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, em 22 de março
de 2019, na forma da legislação aplicável.
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