HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada em 29 de dezembro de 2017, às
10:00 horas, no escritório administrativo da
Hypermarcas S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Bairro 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: Srs. João Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos
Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, David
Coury Neto, Luciana Cavalheiro Fleischner, 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.

I.

Deliberar sobre:

Aprovação de Programa de Outorga de Ações Restritas:

(a)
a aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas (“Programa Ações
Restritas”) no âmbito do Plano de Outorga de Ações Restritas, aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 14 de abril de 2016 (“Plano Ações Restritas”), que assinado e rubricado
pela mesa, segue como Anexo I e integra a presente ata para todos os efeitos;
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II.

Renúncia do Diretor Geral de Operações (COO):

(b)
a aceitação da renúncia do Sr. Luiz Eduardo Violland ao cargo de Diretor
Geral de Operações (COO);
(c)
a consignação de que o Sr. Luiz Eduardo Violland permanecerá como membro
do Conselho de Administração da Companhia;
(d)
a consignação da nomeação do Sr. Cláudio Bergamo dos Santos para cumular
os cargos de Diretor Presidente Executivo e Diretor Geral de Operações (COO);
III.
Companhia:

Aprovação da Criação e Instalação do Comitê de Gente e Gestão da

(e)

a criação e instalação do Comitê de Gente e Gestão da Companhia;

(f)

a eleição dos membros do Comitê de Gente e Gestão da Companhia; e

IV.

Autorização aos Administradores:

(g)
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
5.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, após a discussão da matéria,
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
I.

Aprovação de Programa de Outorga de Ações Restritas:

(a)
aprovar o Programa Ações Restritas, no âmbito do Plano Ações Restritas, que
assinado e rubricado pela mesa, segue como Anexo I e integra a presente ata para todos os efeitos;
(a.1) consignar que o Conselho de Administração da Companhia delega ao
Comitê de Gente e Gestão, caso reste aprovada a sua criação e instalação, nos termos do item III
abaixo, as funções relacionadas à administração e implementação do Programa Ações Restritas.
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II.

Renúncia do Diretor Geral de Operações (COO):

(b)
aceitar a renúncia do Sr. Luiz Eduardo Violland, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2523912 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº.
376.299.137-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade
Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Diretor Geral de Operações (COO), para o qual foi eleito na
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de abril de 2017, conforme
carta de renúncia por ele apresentada na presente data, que fica arquivada na sede da Companhia. A
Companhia agradece ao Sr. Luiz Eduardo Violland pelos serviços prestados no desempenho de suas
funções ao longo dos últimos anos;
(b.1) consignar que o Sr. Luiz Eduardo Violland permanecerá como
membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de abril de 2017, cujo mandato tem duração de 2 (dois)
anos, a se estender até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018;
(c)
consignar a nomeação do Sr. Cláudio Bergamo dos Santos para ocupar o cargo
de Diretor Geral de Operações (COO), conforme indicado em Reunião de Diretoria, nos termos do
Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia;
(d)
em decorrência das deliberações acima, consignar que a Diretoria da
Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 8.765.296-1 DEIC/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 101.110.688-43, como Diretor Presidente Executivo (CEO),
cumulativamente com o cargo de Diretor Geral de Operações (COO); Breno Toledo Pires de
Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº
28.852.238-2-SSP/SP e do CPF/MF nº 248.302.438-64 como Diretor Executivo Financeiro (CFO) e
Diretor de Relações com Investidores; Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advogado,
portador da Carteira de Identidade R.G. nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
168.106.558-40, como Diretor Tributário; e Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, casada,
advogada, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 20.587.380-5- SSP/RJ e inscrita no CPF/MF
sob o nº 104.685.497-65, como Diretora Executiva Jurídica e de Compliance, todos com endereço
comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, cj. 241, Edifício Continental Tower,
Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, e com mandato a se estender até a data da realização da
primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018;
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III.
Companhia:

Aprovação da Criação e Instalação do Comitê de Gente e Gestão da

(e)
aprovar, nos termos do Artigo 23, § 2º do Estatuto Social da Companhia, a
criação e instalação do Comitê de Gente e Gestão da Companhia;
(f)
eleger como membros do Comitê de Gente e Gestão os Srs. Claudio
Bergamo dos Santos, acima qualificado; Juliana Aguinaga Damião Salem, acima qualificada; e
Maurício Christovam, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de
Identidade RG nº 18.112.671-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 115.898.868-01, Diretor de
Recursos Humanos; todos com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º
andar, cj. 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120; e
(g)
consignar que a competência do Comitê de Gente e Gestão ora criado e
instalado será: (i) discutir o modelo de estrutura organizacional da Companhia e suas controladas;
(ii) avaliar políticas de recursos humanos, bem como programas de desenvolvimento de lideranças;
(iii) discutir o processo de sucessão, identificando e deliberando sobre os programas de
desenvolvimento para os potenciais futuros líderes da Companhia e suas controladas; (iv) debater
sobre métodos e diretrizes para a atração e retenção de talentos da Companhia e e de suas controladas;
e (v) discutir a política de remuneração dos executivos da Companhia, incluindo todo e qualquer
programa que componha a remuneração total (programas de opções de ações, programa de outorga de
ações restritas, entre outros) da Companhia para seus administradores, empregados e prestadores de
serviços, elegendo inclusive seus beneficiários. As decisões, deliberações e discussões do Comitê de
Gente e Gestão serão compartilhadas com o presidente do Conselho de Administração da Companhia,
para fins do Artigo 20, itens (c) e (d) do Estatuto Social da Companhia.
IV.

Autorização aos Administradores:

(h)
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),
Juliana Aguinaga Damião Salem (secretária). Conselheiros: João Alves de Queiroz Filho, Claudio
Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo
Loureiro, David Coury Neto, Luciana Cavalheiro Fleischner, Álvaro Stainfeld Link, Luiz Eduardo
Violland e Maria Carolina Ferreira Lacerda.
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CERTIDÃO
Confere com a original lavrada no livro próprio.
São Paulo, 29 de dezembro de 2017
______________________________
Juliana Aguinaga Damião Salem
Secretária

5
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

HYPERMARCAS 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 29 DE DEZEMBRO DE 2017

HYPERMARCAS S.A.
CNPJ/MF 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
PROGRAMA DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS DA HYPERMARCAS S.A. PARA
OS EXERCÍCIOS DE 2018 A 2020 APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017
1

NOÇÕES GERAIS

1.1

Regência. O presente Programa de Outorga de Ações Restritas para os Exercícios de 2017 a
2020 (“Programa”) foi estabelecido no âmbito do Plano de Outorga de Ações Restritas
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Hypermarcas S.A. (“Companhia”)
realizada em 14 de abril de 2016 (“Plano”).

1.2

Definições. As expressões iniciadas em letra maiúscula e não definidas neste Programa têm o
mesmo significado que lhes foi atribuído no Plano. Sempre que exigido pelo contexto, as
definições contidas neste Programa aplicar-se-ão tanto no singular quanto no plural e o
gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa.

1.3

Implementação do Programa. O Conselho de Administração poderá delegar as funções
relacionadas à administração e implementação deste Programa, incluindo, mas não se
limitando, à eleição dos Beneficiários e aprovação dos Contratos de Outorga, ao Comitê de
Gente e Gestão da Companhia, instituído em reunião do Conselho de Administração realizada
em 29 de dezembro de 2017 (“Comitê”).

2

ELEGIBILIDADE

2.1

Eleição de Beneficiários. O Conselho de Administração ou o Comitê levando em
consideração o disposto no Plano e as exigências da legislação e regulamentação
vigentes, poderão eleger, no momento em que considerarem mais adequado, como
Beneficiários os Colaboradores Elegíveis entre os administradores, empregados e
prestadores de serviços da Companhia, bem como de outras sociedades que estejam ou
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venham a estar sob o controle direto ou indireto da Companhia, sejam elas nacionais ou
estrangeiras, desde que tenham (i) apresentado desempenho excepcionalmente acima do
ordinariamente esperado; (ii) demonstrado motivação e potencial extraordinários para o
desenvolvimento de atividades cada vez mais complexas a longo prazo na Companhia e que
sejam altamente qualificados; ou (iii) sido recentemente contratados pela Companhia
(“Beneficiários”), indicando a quantidade de Ações Restritas a que cada um terá direito, tanto
bruta quanto líquida do Imposto de Renda Retido na Fonte, porventura incidente.
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AÇÕES DA COMPANHIA CONCEDIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA

3.1

No âmbito deste Programa serão concedidas Ações Restritas de emissão da Companhia até
o limite de diluição de 6,0% (seis por cento) do total de ações do capital social da Companhia,
a ser observado conjuntamente com eventuais outorgas realizadas no contexto dos outros
planos de opção de compras de ações da Companhia, referidos no item 8.1 do Plano. Para
fins de diluição, será considerada a quantidade de Ações Restritas efetivamente entregues
aos Beneficiários, já líquida de Imposto de Renda Retido na Fonte.

3.2

Observados os prazos de carência previstos no item 4, a efetiva transferência das Ações
Restritas concedidas no âmbito deste Programa será formalizada mediante a assinatura de
um termo de transferência de ações, do qual constará a quantidade líquida dos efeitos do
Imposto de Renda Retido na Fonte, sem prejuízo de qualquer outro documento que venha a
ser determinado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso ou exigido
por lei ou pelo agente escriturador de ações da Companhia.

3.3

Com o propósito de entregar as Ações Restritas aos Beneficiários, a Companhia, sujeita à lei
e regulamentação aplicável, transferirá ações mantidas em tesouraria, por meio de operação
privada. Alternativamente, caso a cada data de aquisição dos direitos relacionados às Ações
Restritas, conforme item 4.1, a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para
satisfazer o recebimento das Ações Restritas pelos respectivos Beneficiários, a Companhia,
conforme decisão do Conselho de Administração ou do Comitê, poderá optar por: (i) diferir a
entrega por até 30 (trinta) dias para adquirir as ações necessárias no mercado; ou (ii) realizar
o pagamento referente às Ações Restritas em dinheiro, observando os critérios de preço
fixados do item 8.3.2 do Plano.

3.4

Caso a aplicação da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do item 2.1,
resulte em um número de Ações Restritas não inteiro a ser transferido ao Beneficiário, a
quantidade de Ações Restritas efetivamente transferida ao Beneficiário será arredondada
para cima.
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PRAZO DE CARÊNCIA

4.1

Serão observados no âmbito deste Programa os procedimentos e prazos de carência abaixo
definidos pelos Beneficiários e na medida em que o Beneficiário permanecer vinculado à
Companhia, bem como a outras sociedades que estejam ou venham a estar sob o controle
direto ou indireto da Companhia, sejam elas nacionais ou estrangeiras, como empregado,
administrador ou prestador de serviço, sem prejuízo das disposições complementares
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contidas no Plano e nos Contratos de Outorga a serem firmados entre a Companhia e cada
um dos Beneficiários:
Fim do Prazo de Carência

Percentual de Ações Restritas a ser transferido

Após o 1º aniversário da Data de Outorga

25%

Após o 2º aniversário da Data de Outorga

25%

Após o 3º aniversário da Data de Outorga

25%

Após o 4º aniversário da Data de Outorga

25%

4.2

Nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia,
incluindo, mas não se limitando ao direito ao recebimento de dividendos, ou juros sobre o
capital próprio, até que as Ações Restritas sejam efetivamente transferidas aos Beneficiários,
nos termos do Plano e do respectivo Contrato de Outorga.
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CONTRATO DE OUTORGA

5.1

A critério do Conselho de Administração ou do Comitê, o Contrato de Outorga poderá
determinar, expressamente, como data de outorga das Ações Restritas, qualquer data dentro
do mesmo ano calendário da data de assinatura do Contrato de Outorga, inclusive anterior ou
posterior à data de assinatura do Contrato de Outorga, sempre observando o interesse da
Companhia em tal definição. A data de outorga das Ações Restritas não poderá ser, em
qualquer caso, anterior à data de aprovação deste Programa pelo Conselho de Administração
da Companhia.

5.2

Considerando os interesses e para fins de organização da Companhia, os Contratos de
Outorga celebrados com os Beneficiários no mesmo ano calendário terão, preferencialmente,
a mesma data de outorga ou datas de outorgas em períodos específicos.
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PREÇO
Não haverá custo ao Beneficiário para a aquisição das Ações Restritas, observados os termos
da Cláusula 2.1 e considerando que qualquer impacto tributário decorrente da outorga ou
entrega das ações, que tenha como sujeito passivo o Beneficiário, não será classificado como
custo.
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VALIDADE
O presente Programa permanecerá válido durante os exercícios de 2017 a 2020.
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DEMAIS CONDIÇÕES
As demais condições e regras aplicáveis às Ações Restritas estão descritas no Plano e nos
respectivos Contratos de Outorga.

*

*

*
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