Mensagem da Administração
Recuperação Judicial
Em 9 de janeiro de 2018, a Companhia, em conjunto com as demais empresas do grupo,
protocolizou pedido de recuperação judicial perante o foro da Comarca de São Paulo, Estado de
São Paulo com os objetivos de: (i) continuar avançando na recuperação e solução da crise
financeira Companhia, de forma organizada e com prazos e procedimentos pré-estabelecidos;
(ii) manter a normalidade operacional da Companhia e suas subsidiárias, controladas e demais
empresas do grupo; e (iii) resguardar o valor e preservar o caixa e capital de giro da Companhia
e de suas subsidiárias e controladas, nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia
na mesma data.
O pedido de recuperação judicial está em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sob nº 1000990-38.2018.8.26.0100.
Em 11 de janeiro de 2018, foi deferido o processamento da recuperação judicial, bem como
nomeado como administrador judicial a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, com endereço à Av. Doutor Chucri Zaidan, 1240, Edifício
Golden Tower, 5º andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP: 04709-111, representada por Luis
Vasco Elias, CPF: 073.762.938-09, e endereço eletrônico grupobrpharma2vfrj@gmail.com.
Em 19 de fevereiro de 2018 foi publicado Edital de Convocação de Credores e Terceiros
Interessados, nos termos do artigo 52, §1º da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, para
habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas ao administrador judicial através
dos endereços supramencionados.
Portanto, o ajuizamento da recuperação judicial representa um novo passo na continuidade do
processo de reestruturação das dívidas e obrigações do Grupo Brasil Pharma, onde a
Companhia e suas subsidiárias negociarão com seus credores uma alternativa ampla e efetiva
com intuito de solucionar a crise financeira enfrentada, sendo que certo que durante a
recuperação judicial a Companhia e suas subsidiárias concentrarão seus máximos e melhores
esforços para preservar suas atividades comerciais e operacionais, cumprindo assim com seus
compromissos e obrigações.”
Operação de lojas próprias
Em janeiro de 2018, a Companhia decidiu suspender as atividades de 53 lojas no Estado da
Bahia, 100 lojas no Estado do Pará e 64 lojas no Estado de Pernambuco, referentes às redes
Santana e Big Ben, respectivamente. A Companhia informa ainda que as atividades
permanecerão suspensas, em princípio, até a finalização e a aprovação do Plano de
Recuperação Judicial, nos termos da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
Vencimentos antecipados de dívida
Ainda em janeiro de 2018, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), os debenturistas
representantes de 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) da
totalidade das debêntures em circulação da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada da Companhia (respectivamente, “Debenturistas” e “Emissão”), deliberaram declarar o
vencimento antecipado da Emissão, sem a excussão, naquele momento, das garantias da
Emissão, tendo em vista o ajuizamento do pedido de recuperação judicial formulado pela
Companhia, em conjunto com outras sociedades pertencentes do seu grupo. A Companhia
também recebeu comunicado do vencimento antecipado das seguintes Cédulas de Crédito
Bancário emitidas pela Companhia e cujo saldo devedor em conjunto é, nesta data, de
aproximadamente R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) (“CCBs”): (i)
CCB n.º 2017011201, emitida em favor do Banco Modal S.A., em 12 de janeiro de 2017, e
endossada na mesma data à BTGI; e (ii) CCB n.º 128/77, emitida em favor do BTG em 10 de
julho de 2017. Consoante os termos das notificações de vencimento antecipado recebidas, BTGI

e BTG reservaram-se o direito de, a qualquer momento, excutir as garantias prestadas no âmbito
das CCBs. Os administradores informam, ainda, que estão avaliando os eventuais impactos de
referido vencimento antecipado no contexto de sua reestruturação societária e econômica,
reiterando seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca
do andamento dos assuntos aqui tratados e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
Outros eventos
Em fevereiro de 2018 foi firmado Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a Brasil Pharma S.A.
e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., como credora, tendo as subsidiárias da
Companhia como garantidoras, referente a uma linha de crédito no montante de até R$48.000
(quarenta e oito milhões de reais). Este contrato possui destinação especifica de pagamentos de
verbas rescisórias e encargos trabalhistas referentes aos contratos de trabalho rescindidos até
31 de março de 2018, bem como para despesas gerais no âmbito da redução e otimização das
atividades em sua reestruturação operacional, limitado ao valor de R$3.000 (três milhões de
reais), nesta ordem. O DIP Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial
da Companhia e suas subsidiárias.
Eventos subsequentes
Em abril de 2018, a Companhia decidiu suspender as atividades de 56 (cinquenta e seis) lojas
no Estado da Bahia e 7 (sete) lojas no Estado do Pará, referentes às redes Santana e Big Ben,
respectivamente.
Ainda em abril de 2018, a Companhia apresentou o Plano de Recuperação Judicial ao Juízo da
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, bem como
disponibilizou aos acionistas e o mercado em geral na página eletrônica da Companhia no site
da CVM.
Em junho de 2018, foi firmado novo Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a Brasil Pharma
S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., como credora, tendo as subsidiárias
da Companhia como garantidoras, referente a uma linha de crédito no montante de até R$29
milhões de reais. Este contrato possui destinação especifica de pagamentos de verbas
rescisórias e encargos trabalhistas referentes aos contratos de trabalho rescindidos, no montante
de R$24,5 milhões, bem como para despesas gerais no âmbito da redução e otimização das
atividades em sua reestruturação operacional, limitado ao valor de R$4,5 milhões, nesta ordem.
O DIP Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial da Companhia e
suas subsidiárias.
Ainda em junho de 2018, a Companhia decidiu pela suspensão das atividades de varejo em suas
unidades remanescentes de operação própria, assim como pela desativação dos centros de
distribuição, em linha com as perspectivas operacionais divulgadas no seu Plano de
Recuperação Judicial, que prevê ainda a manutenção do foco na operação de sua rede de
franquias, com vistas a viabilizar a retomada do crescimento da Companhia após a
compatibilização dos seus passivos no âmbito da recuperação judicial.
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