HYPERA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
Código CVM n° 21431
COMUNICADO AO MERCADO
A HYPERA S.A. (“Companhia” ou “Hypera Pharma”) informa que, nos termos do
artigo 12 da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, recebeu, nesta data,
notificação da Mondrian Investment Partners Limited (“Mondrian”) acerca de redução de
sua participação acionária na Companhia. A Mondrian informa que passou a deter
31.581.654 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a
aproximadamente 4,99% do seu capital social total.
A movimentação acionária não altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia.
Encontra-se anexa a carta enviada pela Mondrian.
São Paulo, 6 de setembro de 2021

HYPERA S.A.
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto
Diretor de Relações com Investidores

HYPERA S.A.
A Publicly-Held Corporation
Corporate Taxpayer ID (CNPJ) No. 02,932,074/0001-91
Company Registry (NIRE) 35,300,353,251
CVM Code No. 21431
NOTICE TO THE MARKET
HYPERA S.A. (“Company” or “Hypera Pharma”) hereby informs that, pursuant to the
provisions of article 12 of CVM Resolution No., 358, as of August 23rd, 2021, has
received, on this date, a notice from Mondrian Investment Partners Limited (“Mondrian”)
regarding the reduction of equity interest in the Company. Mondrian informed that
manages 31,581,654 common shares of the Company, corresponding to approximately
4.99% of its capital stock.
The equity movement does not change the corporate control or the management structure
of the Company.
Enclosed herewith is the letter sent by Mondrian.
São Paulo, September 6th, 2021.

HYPERA S.A.
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto
Investor Relations Officer

London, 6 September, 2021
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At. Investor Relations Director

At. Diretor de Relações com Investidores

Ref:

Decrease

of

significant

Ref.:

Diminuição

de

participação

ownership interest in Hypera.

acionária relevante na Hypera.

Dear Sirs,

Prezados Senhores,

1.

Mondrian

Limited

Investment

(“Mondrian”),

an

Partners

entity

duly

1.

Mondrian

Limited

Investment

(“Mondrian”),

uma

Partners
sociedade

incorporated under the laws of the United

constituída de acordo com as leis do Reino

Kingdom, in its capacity as investment

Unido, na qualidade de gestora de carteiras

manager and on behalf its affiliates who

e em nome de suas afiliadas que também

are also investment managers with clients

são gestoras de carteiras de clientes fora

outside of Brazil, in compliance with Article

do

12 of the CVM Instruction No. 358, dated

estabelece o artigo 12 da Instrução CVM

January 3, 2002 (“Instruction 358/02”),

nº 358, de 3.1.2002 (“Instrução CVM

hereby informs that the portfolios of clients

358/02”), vem à presença de V.Sas.

under its or its affiliates’ management

informar que carteiras de clientes sob sua

have sold, through certain transactions on

gestão vendido, em operações realizadas

stock

em

exchanges,

directly

or

American Depositary Receipts
certain

shares

(“Company”),

issued
thus

by

combined

through

Brasil,

bolsa

em

de

cumprimento

valores,

ao

que

diretamente

ou

– ADRs,

através de American Depositary Receipts –

Hypera

ADRs, certas ações de emissão da Hypera

holding,

(“Companhia”),

que

totalizam,

currently 31,581,654 (thirty one million,

atualmente,

five hundred and eighty one thousand, six

representando 4.99% de todas as ações

hundred

da

and

fifty-four)

shares,

representing 4.99% of all shares issued
by the Company (31,561,520 common
shares, 20,134 ADR shares).
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Companhia,

31,581,654
(31,561,520

ordinárias, 20,134 ADRs).

ações,
ações

2.

This is a minority investment that does

2.

Trata-se

de

um

investimento

not involve a change in the composition of

minoritário que não altera a composição do

corporate

the

controle ou a estrutura administrativa da

Company.

Companhia. Atualmente, a Mondrian e suas

Currently, Mondrian and its affiliates do not

afiliadas não pretende adquirir, em nome de

intend to purchase any additional shares of

seus clientes, quaisquer ações adicionais de

the Company’s stock for its clients’ accounts

emissão da Companhia com a intenção de

with the intent to acquire control or to change

adquirir o controle ou alterar a estrutura

the management structure of the Company.

administrativa

There are no convertible debentures already

debêntures conversíveis em ações detidas,

held, directly or indirectly, by Mondrian or its

direta ou indiretamente, pela Mondrian ou

affiliates, nor any agreement or contract

suas

regulating voting rights or the purchase and

contrato regulando o exercício do direito de

sale of securities issued by the Company, to

direito de voto ou a compra e venda de

which Mondrian or any of its affiliates is a

valores mobiliários de emissão da Companhia

party.

em que a Mondrian ou qualquer de suas

control

management

or

a

structure

change

of

the

in

da

afiliadas,

Companhia.

nem

qualquer

Não

acordo

há

ou

afiliadas seja parte.
Please do not hesitate to contact us should

Permanecemos à disposição de V.Sas. para

you need any further clarifications. For any

quaisquer

matters relating to this letter, please contact

necessários, e solicitamos que os contatos de

Pritesh

V.Sas.

Chouhan

–

esclarecimentos
com

complianceteam@mondrian.com Tel. 0044 20

correspondência,

7477 7000

Chouhan

–

que

relação
sejam

à
feitos

Atenciosamente,

Mondrian Investment Partners Limited

________________________________

Ed Lambert
Chief Compliance Officer
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façam

presente
Pritesh

pritesh.chouhan@mondrian.com

Tel. 0044 20 7477 7000
Very truly yours,

se

