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A Hypermarcas S.A. (a “Companhia”) em cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 

15.12.1976, conforme alterada e em vigor, e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, 

conforme alterada, vem a público informar que os Srs. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Cleonice 

Barbosa Limírio Gonçalves, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho e Luana Barbosa Limírio Gonçalves 

de Sant’Anna Braga (“Família Gonçalves”) confirmaram nesta data a desvinculação de 35.000.000 (trinta e 

cinco milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia, que representam a totalidade de suas 

respectivas ações, do acordo de acionistas celebrado em 23.06.2010, conforme aditado e em vigor, 

retirando-se, assim, do bloco de controle da Companhia, tendo o acordo de acionistas da Companhia sido 

aditado nesta data para refletir a referida desvinculação de ações e a consequente retirada da Família 

Gonçalves do bloco de controle. 

 

Em decorrência desta saída, os Srs. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e Marcelo Henrique Limírio 

Gonçalves Filho renunciaram aos seus cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia. 

Em substituição, o Presidente do Conselho de Administração nomeou, em observância do Estatuto Social, 

a nova conselheira Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda (conselheira independente), de modo que a 

Companhia passa a ter quatro conselheiros independentes em sua composição do Conselho de 

Administração, dos dez membros atualmente em exercício, fortalecendo ainda mais a sua governança 

corporativa.  

 

A Sra. Maria Carolina é economista formada pela FEA-USP com especialização em mercado de capitais 

pela École Supériéure de Commerce de Rouen e MBA pela Columbia University, além de ter concluído o 

curso para Conselheiros de Administração ministrado pelo IBGC. Trabalhou por mais de 20 anos em 

instituições financeiras como os bancos UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Unibanco, Bear Stearns e ING 

Barings em operações de mercado de capitais, crédito e fusões e aquisições. Ela foi diretora da Anbima -

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, representante da CNF - 

Confederação Nacional das Instituições Financeiras e membro do Conselho Consultivo da Câmara de 

Listagem da BM&FBovespa.  
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