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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa

São Paulo, 12 de janeiro de 2012 — BRAZIL PHARMA S.A., sociedade empresária de capital aberto, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 011.395.624/0001-71, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006 ("Companhia"), titular das ações ordinárias ticker “BPHA3” no âmbito da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Bovespa”), serve-se do presente Comunicado ao Mercado
(“Comunicado”) para esclarecer o quanto segue, nos termos do Ofício BM&FBOVESPA GAE/CREM 87/12 recebido em 11 de
janeiro de 2011 da Coordenadoria de Relações com Emissores da Bovespa, constante deste Comunicado como Anexo I (“Ofício”):
1.

Em Reunião de Conselho de Administração da Companhia havida em 19 de dezembro de 2011 (“RCA”), foi aprovado o
aumento do capital social da Companhia no valor total de R$104.153,55 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e
cinquenta e cinco centavos), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão, subscrição e integralização de 11.050
(onze mil e cinquenta) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, em decorrência do exercício da Opção de Compra
de Ações da Companhia por parte de determinados beneficiários (“Aumento de Capital”).

2.

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia havida em 23 de dezembro de 2011 (“AGE”), cujos editais de convocação
foram publicados nos dias 08, 09, 10 e 12 de dezembro nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” (“Editais”), foi aprovado o desdobramento de ações da Companhia na proporção de 01 (uma) para 02 (duas)
(“Desdobramento”), dentre outras deliberações.

3.

Considerando que para a realização da aludida AGE a Companhia já havia publicado Editais contendo lista taxativa das
deliberações a serem discutidas para posterior aprovação, caso aplicável, restou inviável a inserção do Aumento de Capital
aprovado na RCA na pauta de tal AGE. Ressalte-se, também, que muito embora tal Aumento de Capital não tenha sido
contemplado na AGE, foi feito em conformidade com o previsto no estatuto social da Companhia (“ES”), ou seja, dentro do
limite do capital autorizado, podendo ser concretizado apenas mediante aprovação de seu Conselho de Administração.

4.

Considerando o disposto no item 3 supra, a Companhia irá inserir na pauta de próxima assembleia geral ordinária ou
extraordinária, o que ocorrer primeiro, os ajustes necessários para que seu ES contemple tal Aumento de Capital, de modo
que seu capital social total e quantidade de ações total fiquem adequados ao já verificado na prática (ressalte-se nesse
sentido que o Aumento de Capital já foi operacionalizado junto ao banco escriturador da Companhia).

5.

Por fim, de modo a dirimir quaisquer dúvidas nesse sentido, o Formulário de Referência da Companhia já se encontra
ajustado contemplando tais informações, tendo o mercado acesso a informações consolidadas acerca da estrutura da
Companhia, inclusive capital social e quantidade de ações.

São Paulo, 12 de janeiro de 2012
Renato de Vicq Telles da Silva Lobo
Diretor de Relações com Investidores

Anexo I
(Ofício BM&FBOVESPA GAE/CREM 87/12)

GAE/CREM 87/12
11 de janeiro de 2012
BRAZIL PHARMA S.A.
Sr. Renato de Vicq Telles da Silva Lobo
Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Conforme AGE de 23/12/2011, foi aprovado o desdobramento das ações (100%) de emissão da BRAZIL PHARMA S.A., de forma que o artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passou a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social é de R$830.647.906,10 (oitocentos e trinta milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e seis reais e dez centavos),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 159.699.158 (cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil e cento e cinquenta e
oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
No dia 05/01/2012 foi apresentada no Sistema IPE a ata da RCA do dia 19/12/2011, a qual foi reapresentada pelo mesmo sistema no dia 06/01/2012, dando
conta de um aumento do capital social da Companhia no valor total de R$104.153,55 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos), dentro do limite de seu capital autorizado, mediante a emissão, subscrição e integralização de 11.050 (onze mil e cinquenta) Ações, em virtude
do exercício da Opção de Compra de Ações da Companhia por parte de determinados beneficiários. Conforme constou na ata, “(...) Em decorrência do
aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passará de R$830.647.906,10 (oitocentos e trinta milhões, seiscentos e quarenta e sete mil,
novecentos e seis reais e dez centavos), dividido em 79.849.579 (setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e setenta e nove)
Ações, para R$830.752.059,65 (oitocentos e trinta milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), dividido
em 79.860.629 (setenta e nove milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e nove) Ações; (...)”.
Solicitamos nos informar, até 12/01/2012, se no desdobramento das ações aprovado na AGE de 23/12/2011 foi considerado o aumento de capital aprovado
na RCA de 19/12/2011. Caso negativo, informar as providências que estão sendo tomadas para sanar a divergência acima apontada.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não
atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM,
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

Atenciosamente,
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Emissores
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone (11) 2565-7207/7233/7064/7177
c.c.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a
Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Assunto: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa, o que resultará na
transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.

