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FATO RELEVANTE
A BRASIL PHARMA S.A. (BPHA3) (“Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em
Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data (“RCA”), foi aprovada a: (i)
renúncia do Sr. José Ricardo Mendes da Silva do cargo de Diretor Presidente, bem como a
eleição do Sr. Paulo Gualtieri para referido cargo de Diretor Presidente; e (ii) realização de
estudos para equacionar a estrutura de capital da Companhia; e (iii) contratação da Enéas
Pestana & Associados, para coordenar e assessorar a Companhia em seu processo de
reestruturação e gestão de seus negócios.
Paulo é formado em Economia pela PUC/SP, com MBA em Marketing Industrial pela
Mackenzie e MBA em Gestão Empresarial pela FGV/SP, conta com mais de 26 anos de
experiência no varejo, adquirida principalmente no Grupo Pão de Açúcar, e com larga
experiência na área comercial, em integração de negócios e operação de loja.
A Enéas Pestana & Associados, criada no final de 2014, dedica-se a projetos de melhoria de
gestão e desenvolvimento de empresas em todos os segmentos de negócios, em especial no
varejo, com foco na criação de valor por meio do aumento de eficiência. Enéas Pestana,
executivo- fundador da Enéas Pestana & Associados, conta com mais de 20 anos de
experiência no varejo brasileiro e presidiu, nos últimos 4 anos, o maior grupo varejista do país,
o GPA - Grupo Pão de Açúcar.
As deliberações adotadas na ata da RCA têm por objetivo fortalecer a Companhia em benefício
de seus acionistas, clientes, colaboradores, credores e fornecedores.
A ata da RCA com a íntegra das matérias aprovadas encontra-se arquivada na sede da
Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia
(http://ri.brasilpharma.com.br).
O presente Fato Relevante é publicado pela Companhia exclusivamente em atendimento à
Instrução CVM 358, possuindo caráter exclusivamente informativo.
São Paulo, 25 de março de 2015.
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