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Edital de Cancelamento e Nova Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Fica cancelada a convocação para Assembleia Geral Extraordinária da Brazil Pharma S.A. (“Companhia”) que iria se realizar em 01 de
setembro de 2011, às 10:00 horas, conforme edital de convocação publicado em 18 de agosto de 2011 nos jornais Valor Econômico e Diário
Oficial do Estado de São Paulo. Ficam, contudo, convocados os senhores acionistas da Companhia (“Acionistas”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 06 de setembro de 2011, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes
de Carvalho, nº 1629, 7º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. Alteração dos artigos 3º (objeto social), 24, (i), 26, §2º (reserva de investimentos), do Estatuto Social da Companhia e Consolidação
do Estatuto Social da Companhia: (a) alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de forma a incluir no objeto social da
Companhia a atividade de prestação de serviços de consultoria, intermediação e representação, inclusive, mas não se limitando, comercial;
(b) alteração do artigo 24, (i), do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir o termo “recompra ou negociação” ali constante, já
contemplado pelo artigo 5º, §3º, de seu Estatuto Social; (c) alteração do artigo 26, §2º, do Estatuto Social da Companhia, de modo a atender
ao requerido pelo inciso III do art. 194 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), ou seja, estipulando que o limite máximo da “Reserva
de Investimentos” da Companhia será de 80% de seu capital social, já deduzindo o valor máximo que pode ser registrado em função do
montante do capital social; e (d) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de
alteração dos artigos 3º, 24, (i) e 26, §2º, do Estatuto Social da Companhia. 2. Eleição de membro do Conselho de Administração da
Companhia: (a) eleição do Sr. Álvaro José da Silveira como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e do Sr. Álvaro
José da Silveira Junior como seu suplente. 3. Informações Gerais: (a) Os documentos e informações relativos às matérias a serem
discutidas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a saber: (i) cópia do Estatuto Social consolidado da Companhia contendo,
em destaque, as alterações a serem aprovadas; e (ii) demais documentos exigidos pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), encontram-se à disposição dos Acionistas na sede e
no website da Companhia (www.brph.com.br/ri), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposições da LSA e da ICVM 481; e (b) Os
Acionistas da Companhia e/ou seus representantes, nos termos dos itens (ii) e (iii) abaixo, deverão comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária ora convocada munidos dos seguintes documentos: (i) documento de identidade original; (ii) cópia do último estatuto ou
contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação
com foto dos representantes legais; e, se for o caso, (iii) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador, com
firma reconhecida, outorgado nos termos do artigo 126, §1º, da LSA, acompanhado dos documentos comprobatórios dos poderes do(s)
signatário(s), se for o caso, e do documento de identificação com foto do procurador. Os documentos assinados no exterior serão aceitos
desde que devidamente notarizados e legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela legislação vigente. Nos termos
do artigo 125 da LSA, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação com presença de acionistas representando,
no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. São
Paulo, 22 de agosto de 2011. Renato Lobo - Diretor de Relações com Investidor.

