BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014
1.
DATA, HORA E LOCAL: aos três dias do mês de dezembro de 2014, às 10:00 horas, na
sede social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º e 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da
Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos
termos do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, José Luiz Depieri, Álvaro
José da Silveira e Marcelo Kalim (“Conselheiros”).
3.
MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, que
convidou o Sr. Orivaldo Padilha para secretariá-los.
4.
ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) a contratação, pela Companhia, nos
termos do artigo 10, letra “p”, do seu Estatuto Social, da Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo Direto Externo nº EDY99/722 junto ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo,
Grand Cayman Branch, nos termos da Lei nº 4131, de 03 de setembro de 1962, conforme
alterada (“CCB-Empréstimo” e “HSBC Cayman”, respectivamente); (ii) a contratação, pela
Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p”, do seu Estatuto Social, de Confirmação de
Operação de Swap nº 83254 junto ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (“Swap” e “HSBC
Brasil”, respectivamente); (iii) a celebração, pela Companhia, do “Instrumento Particular de
Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios” (“Contrato de Cessão de Créditos”) e
dos Contratos de Prestação de Garantias nºs SDCBBP 135202 e SDCBBP 15204 junto ao HSBC
Brasil (em conjunto, “Contratos de Prestação de Garantia”), bem como a aprovação da
prestação de garantia real por suas controladas diretas Sant’Ana S.A. Drogaria Farmárcias e
Drogaria Rosário S.A. (“Sant’Ana” e “Rosário”, respectivamente”) no âmbito do Contrato de
Cessão de Créditos e dos Contratos de Prestação de Garantia, nos termos do artigo 10, letra
“k”, do seu Estatuto Social; e (iv) a prática de atos pela Diretoria da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
(i)
Aprovação da CCB-Empréstimo: a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo
10, letra “p”, da CCB-Empréstimo junto ao HSBC Cayman no valor de USD29,299,164.00 (vinte
e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil, cento e sessenta quatro dólares nortes

1

americanos), correspondente, nesta data, em moeda nacional, a R$75.000.000,00 (setenta e
cinco milhões de reais);
(ii)
Aprovação do Swap: a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra
“p”, de Swap para a CCB-Empréstimo aprovada no item “i” acima, no montante de
R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) junto ao HSBC Brasil;
(iii)
Aprovação do Contrato de Cessão de Créditos: a celebração, pela Companhia, do
Contrato de Cessão de Créditos e dos Contratos de Prestação Garantia junto ao HSBC Brasil,
bem como a prestação de garantia real por suas controladas diretas Sant’Ana e Rosário, no
âmbito do Contrato de Cessão de Créditos, e dos Contratos de Prestação de Garantia nos
termos do artigo 10, letra “k”, do seu Estatuto Social, por meio da cessão fiduciária em
garantia sobre os direitos creditórios decorrentes das vendas realizadas com os cartões de
crédito das bandeiras Visa e Mastercard nas lojas da Sant’Ana e Rosário, observados os termos
e condições do Contrato de Contrato de Cessão de Créditos e dos Contratos de Prestação de
Garantia.
(iv)
Prática de Atos pela Diretoria: a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os
atos necessários à efetivação do disposto nos itens “i” a “iii” acima.
6.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido
pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
que lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. MESA: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca – Presidente da Mesa; e Sr. Orivaldo Padilha –
Secretário da Mesa. CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto
Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, José Luiz Depieri, Álvaro José da Silveira e
Marcelo Kalim.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 03 de dezembro de 2014.
____________________________
ORIVALDO PADILHA
Secretário da Mesa
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