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COMUNICADO AO MERCADO
A Hypermarcas S.A. (“Companhia”), em atenção ao ofício nº 379/2017/CVM/SEP/GEA-2, que se
encontra anexo na íntegra, vem prestar os seguintes esclarecimentos sobre matéria veiculada
no jornal Valor Econômico, em 5 de dezembro de 2017:
1. A matéria menciona um dos objetivos do plano estratégico da Companhia que constou, entre
diversos outros assuntos, de apresentação feita no “Hype Day” – reunião pública anual com
investidores –, realizada em 4 de dezembro de 2017.
2. Mais especificamente, esses objetivos constam do slide 6 da referida apresentação – que foi
colocada à disposição dos acionistas da Companhia e do mercado no próprio dia 4 de dezembro
de 20171.
3. A Companhia esclarece, a esse respeito, que tais informações não constituem projeção de
resultados e se baseiam exclusivamente nos objetivos perseguidos pela administração, que
empreende seus melhores esforços para possibilitar o crescimento da demanda por produtos da
Companhia de 2% a 3% acima da expansão da demanda do mercado farmacêutico2.
4. Adicionalmente, como explicado no próprio Hype Day, o atingimento desse objetivo de
crescimento depende de uma série de variáveis, muitas das quais não estão sob o controle da
Companhia3.
5. Por essas razões, a Companhia esclarece que não há ato ou projeção que deva ser divulgado
ao mercado também por meio de um aviso de fato relevante.
6. Por fim, a Companhia reafirma que apenas informa guidances em estrito cumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
São Paulo, 7 de dezembro de 2017.
Hypermarcas S.A.
Breno Toledo de Oliveira

Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores
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Disponível em:
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=588266&funcao=visualiza
r&Site=C.
2
Conforme auditada pelo IQVIA (nova denominação do Quintiles IMS), principal fonte de dados sobre o mercado
farmacêutico no mundo.
3
Cf. minuto 03:14:30, aproximadamente, da gravação disponível em www.hypeday.com.br. Nas palavras do Sr. Claudio
Bergamo, CEO da Companhia, em resposta a pergunta, gravada em áudio, de investidor durante o evento: “Boa
pergunta, Luciano, e é óbvio que eu não tenho a resposta. Porque ela [a resposta] depende de várias variáveis,
variáveis que estão sob o nosso controle e variáveis que não estão sob o nosso controle, tá certo?”

“Ofício nº 379/2017/CVM/SEP/GEA-2

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2017.

Ao Senhor
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores da
HYPERMARCAS S/A
Av. Magalhães de Castro nº 4.800 - 24º andar - Torre 3 - Cidade Jardim
São Paulo, SP – 05502-001
Telefone: (11) 3627-4242 / Fax: (11) 3627-4371
E-mail: ri@hypermarcas.com.br
C/C: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos.

Prezado Senhor,

1. Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal Valor Econômico no dia
05.12.2017, sob o título “Hypermarcas muda nome”, na qual constam as seguintes
informações:
“A farmacêutica Hypermarcas, em uma das últimas ações do movimento de deixar o setor
de consumo, anunciou ontem que passará a adotar o nome Hypera Pharma. Com a venda
da operação de fraldas anunciada em abril, a companhia se prepara para ter em 2018 seu
primeiro ano como "farmacêutica pura". Líder de mercado, com uma fatia de 37% nos
segmentos do setor em que tem presença relevante, a empresa projeta expansão da
capacidade, com ampliação da fábrica de Anápolis (GO) e construção de uma nova unidade
produtiva. A meta é crescer de 2% a 3% acima da média do mercado de 2017 a 2021.
Segundo Claudio Bergamo, presidente da Hypera, os investimentos em crescimento serão
bancados com caixa próprio e um montante resultante da venda de um centro de
distribuição ligado aos negócios de consumo. O executivo defendeu ainda que a companhia

irá manter a política de recompras e pagamentos de dividendos aos Acionistas.”. (grifos
nossos)
2. A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das afirmações
grifadas veiculadas na notícia e, caso afirmativo, solicitamos sua manifestação sobre os
motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da
Instrução CVM nº 358/02, deixando claros qual é o indicador que a Companhia entende
que crescerá acima da média do mercado (receita, ebitda, etc).
3. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema
IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre consultas
CVM/BOVESPA”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de
comunicado a mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela
não divulgação tempestiva de fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº
358/2002.
4. Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de
Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários
sejam admitidos à negociação.
5. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº
358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem
como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
6. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá
a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no
inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/76, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº
452/07, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente ofício,
ora enviado por e-mail, até o dia 07.12.2017.

Atenciosamente,”

