BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS
SÉRIES DA BRASIL PHARMA S.A. , REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 05 dias do mês de maio de 2014, às 15:00 horas, no
Banco BTG Pactual, Avenida Faria Lima, 3.477, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado na edição dos dias 17, 22 e 23 de abril de
2014, no Jornal Valor Econômico e na edição dos dias 17, 18 e 23 de Abril de 2014, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nos termos da cláusula 6.25 da Escritura e do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. PRESENÇA: Debenturistas representantes de 67,72% (sessenta e sete inteiros e setenta e
dois centésimos) das Debêntures em Circulação, com base no “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie
Quirografária, em Até Duas Séries, da Brasil Pharma S.A.” (“Debêntures”), conforme registrado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº ED.000.866-7/000, em 22/03/2012,
(“Escritura de Emissão”), conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos
Debenturistas anexa (“Debenturistas”). A presente assembleia contou ainda com a presença da
(i) Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e (ii)
Brasil Pharma S.A. (“Companhia”).
4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ana Paula Zanetti de Barros Moreira; Secretário:
Henrique Brêtas de Noronha Junior.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) dispensa à Emissora do atendimento do índice
financeiro disposto na cláusula 6.24 alínea “XXI” item (a) e (b) da Escritura de Emissão relativos
aos trimestres encerrados em 31 de março de 2014, 30 de junho de 2014, 30 de setembro de
2014, 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015.
Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição de
Presidente e Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata.
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6. DELIBERAÇÕES – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA
Depois da discussão da Ordem do Dia, os Debenturistas representantes de 67,72% (sessenta e
sete inteiros e setenta e dois centésimos por cento) das Debêntures em Circulação,
deliberaram, sem ressalvas, a suspensão da presente Assembleia, para que referidos
Debenturistas disponham de prazo adicional para avaliar as propostas da Emissora, definindo a
data de reabertura dos trabalhos para o dia 16 de maio de 2014, no mesmo local, às 11 horas,
sendo que os Debenturistas que eventualmente não tenham comparecido nesta data poderão
participar da Assembleia Geral Titulares de Debêntures na data de sua reabertura.

REABERTURA DA ASSEMBLEIA – Reabertos os trabalhos em 16 de maio de 2014, às 11
horas, no mesmo local, o representante do Agente Fiduciário verificou a presença de
Debenturistas representando 61,86% (sessenta e um inteiros e oitenta e seis centésimos por
cento) das Debêntures em Circulação. Com relação à Ordem dia a BRAM propõe a Companhia
a concessão de um waiver para o primeiro trimestre de 2014 mediante um pagamento de
waiver fee a ser negociado entre as Partes. Não tendo sido verificado pelo Secretário e pelo
Agente Fiduciário o pressuposto de quórum mínimo para deliberação da dispensa prevista na
ordem do dia, o Secretário constatou que a Assembleia restou prejudicada, passando, assim,
para o seu encerramento.

7. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, a Presidente da assembleia suspendeu os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada
pelo Presidente, pelo Secretário, e pelos demais presentes.
São Paulo, 16 de maio de 2014.

____________________________________
Ana Paula Zanetti de Barros Moreira
Presidente

____________________________________
Henrique Bretas de Noronha Junior
Secretário

_________________________________________________________________________
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

_________________________________________________________________________
Brasil Pharma S.A.
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