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COMUNICADO AO MERCADO
A HYPERA S.A. (“Companhia” ou “Hypera”) vem apresentar os esclarecimentos
solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por meio do Ofício nº 265/2018SAE, enviado à Companhia em 26 de fevereiro de 2017 (“Ofício”), com o seguinte
teor:
“26 de fevereiro de 2018

265/2018-SAE
Hypera S.A.
At. Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícias veiculadas na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado Broadcast, em 26/02/2018, sob o
título “Hypera: Investimento em aumento de capacidade chegará a R$ 500
milhões em 3 anos”, consta, entre outras informações, que:
1.

A Hypera Pharma espera investir R$ 500 milhões em expansão de sua
capacidade produtiva nos próximos três anos;

2.
Esse investimento deve permitir expansão de capacidade de 50% no
período.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 27/02/2018, com a
sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.”
1.
A matéria indicada no Ofício tem origem em resposta apresentada na
Teleconferência de Resultados da Companhia, realizada em 26 de fevereiro de 2018
(“Teleconferência”).
2.
No curso da Teleconferência, foram abordadas as atuais limitações da
capacidade produtiva da Companhia frente às demandas de seus clientes em 2017, as
quais impactaram os resultados daquele ano; e também se retomou o tema do
aumento da capacidade de produção da Companhia, anteriormente discutido em
outras teleconferências de resultados e apresentações públicas, como o HypeDay de

2017.
3.
Nesse contexto, em resposta a pergunta formulada por analista quanto ao
CAPEX necessário para atender às metas de expansão da capacidade produtiva da
Companhia, informou-se que a Hypera tem elaborado projeto de expansão, ainda não
concluído, com a assessoria de empresa especializada de alto renome.
4.
Ainda no âmbito da referida resposta, ressaltou-se que a expansão é um
“assunto complexo” e que seria necessário “mais um trimestre de paciência”, mas que
“tudo indica” que o CAPEX necessário à consecução do projeto deverá “ficar na ordem
de grandeza de R$500.000.000,00, no máximo, em um período de 2 a 3 anos”, sendo
que este valor seria possivelmente amortizado com a venda de ativo imobiliário
localizado em Goiânia, pelo valor de aproximadamente R$250.000.000,00.1
5.
Como explicado na Teleconferência, os valores indicados denotam a possível e
estimada ordem de grandeza dos investimentos para que a Companhia possa fazer
frente às atuais limitações de sua capacidade produtiva, de modo que esta seja
expandida em aproximadamente 50%, em dois a três anos.
6.
A Companhia esclarece que a menção ao projeto de expansão de sua
capacidade produtiva não consiste em projeção ou guidance e não deve ser
interpretada como tal.
São Paulo, 27 de Fevereiro de 2018.
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Breno Toledo Pires de Oliveira
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Cf. mencionado a partir do Minuto 34:07 da Teleconferência, cujo conteúdo está disponível na
íntegra em http://hypera.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=BgrU2al5FkHTwUlr0UikoQ==.

