BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
FATO RELEVANTE
BRASIL PHARMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade
anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos
Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita
no CNPJ sob o n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”) vem, em atenção ao § 4º do artigo
157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na
Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade aos
comunicados ao mercado divulgados em 28 de setembro de 2018, 27 de setembro de 2018 e
17 de setembro de 2018 e ao fato relevante divulgado em 9 de janeiro de 2018, informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP, homologou, nos autos do processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100,
o plano de recuperação judicial da Companhia, aprovado pelos credores da Companhia na
Assembleia Geral de Credores realizada em 27 de setembro de 2018 e disponibilizado aos
acionistas e mercado em geral na página eletrônica da Companhia e no site da CVM (‘Plano de
Recuperação Judicial”).
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento do assunto aqui tratado e de qualquer outro assunto de
interesse do mercado.
São Paulo, 27 de novembro de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores

BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF no. 11.395.624/0001-71
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MATERIAL FACT
BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION, a
corporation registered in Brazilian Securities Commission (“CVM”) as a category A
publicly-held corporation, with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at
Rua dos Pinheiros, No. 498, 9th floor, Pinheiros, Zip Code 05422-902, with their certificate
of incorporation registered at Junta Comercial do Estado de São Paulo under the Company
Registry (NIRE) 35.300.374.797, enrolled with the Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF
under the no. 11.395.624/0001-71 (“Company”), in accordance with the article 157,
paragraph 4th, of the Law No. 6,404/1976, as amended (“Corporate Law”) and the CVM
Instruction No. 358/2002, as amended, in continuity with the notices to the market
disclosed on September 28, 2018, September 27, 2018 and September 17, 2018 and the
material fact disclosed on January 9, 2018, hereby informs to its shareholders and the
market in general that:
On the date hereof, the 2nd Bankruptcy and Court-Supervised Reorganization Court
for the Central District of São Paulo/SP, on the courts records No. 100099038.2018.8.26.0100, ratified the Judicial Recovery Plan of the Company, approved by the
Company's creditors on the Creditors’ General Meeting held on September 27, 2018 and
made available to shareholders and the market in general on the Company's website and on
the CVM's website (“Judicial Recovery Plan”).
The Company reaffirms its commitment to keep its shareholders and the market in
general informed about the matter addressed herein and of any other matter that may be
relevant to the market.
São Paulo, November 27, 2018.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Investor Relations Officer

