BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797
(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2014
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de maio de 2014, às 16:00 horas, em
endereço da Companhia, situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
presencialmente ou via teleconferência, nos termos do artigo 11, §§ 1º e 3º do estatuto social da
Companhia (“Conselheiros”).
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e
secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$400.000.001,25 (quatrocentos milhões
e um real e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 106.666.667 (cento e seis milhões,
seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias de emissão
da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por ação ordinária; (ii) a emissão de bônus de
subscrição que serão conferidos como vantagem adicional ao subscritor das ações objeto do
aumento de capital ora deliberado; e (iii) a prática pelos Diretores da Companhia de todos os
atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta reunião.
5.
INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, após a ampla discussão das
matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram:
(i) Aumento do Capital Social: aprovar, por unanimidade de votos, o aumento do capital
social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de
R$400.000.001,25 (quatrocentos milhões e um real e vinte e cinco centavos), mediante
a emissão de 106.666.667 (cento e seis milhões, seiscentas e sessenta e seis mil,
seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”).
Após este Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de
R$1.441.641.845,74 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e um milhões, seiscentos e
quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
passará a ser de R$1.841.641.846,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e um milhões,
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seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove
centavos).
O preço de emissão será de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por ação
ordinária, tendo sido fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da
Companhia, levando-se em consideração o preço de fechamento da cotação das ações
ordinárias de emissão da Companhia no último pregão de negociação na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) na data de 08 de abril de 2014, imediatamente anterior à reunião
do Conselho de Administração que recomendou o Aumento de Capital, com um prêmio
de 10,29% sobre esse valor. Esse preço justifica-se pelo fato de que a administração
acredita que as atuais condições do mercado fazem com que as cotações das ações
ordinárias da Companhia no pregão da BM&FBOVESPA não reflitam integralmente o
valor econômico da ação, o que justifica um ágio sobre as cotações atuais.
Os atuais veículos e/ou sociedades do BTG Pactual detentores de ações de emissão da
Companhia informaram à administração da Companhia que assumirão, de maneira
individual ou em conjunto, por meio de si ou de quaisquer sociedades e/ou veículos
controlados, controladores ou sujeitos ao controle comum, conforme vir a ser
oportunamente determinado, o compromisso de subscrever a totalidade das sobras de
ações não subscritas pelos acionistas da Companhia no Aumento de Capital, sendo que
tais veículos e/ou sociedades poderão, ainda, transferir e ceder entre si direitos de
subscrição decorrentes do Aumento de Capital.
As ações ordinárias a serem emitidas em decorrência do Aumento de Capital são
idênticas às ações ordinárias de emissão da Companhia já existentes e participarão de
forma integral da distribuição de quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio
que vierem a ser declarados após a homologação do Aumento de Capital pela
Companhia, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia e nos termos da
regulamentação aplicável.
A administração da Companhia divulgará um aviso aos acionistas, contendo
informações a respeito do Aumento de Capital, assim como os termos e condições para
o exercício dos respectivos direitos de preferência dos atuais acionistas da Companhia
para subscrição das novas ações emitidas.
Os acionistas da Companhia que, nesta data, forem detentores de ações ordinárias, terão
direito de preferência na subscrição de ações no âmbito do Aumento de Capital, à razão
de 41,60% em relação à posição acionária atual (0,416041924 nova ação para cada ação
detida em tal data). O direito de preferência poderá ser exercido no período de 30
(trinta) dias contados do dia da publicação do Aviso aos Acionistas referente ao
Aumento de Capital. Os acionistas poderão livremente ceder seu direito de preferência
na subscrição das novas ações, nos termos do artigo 171, §6º, da LSA, sendo admitida
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também a sua negociação. Além disso, as sobras poderão também ser realocadas entre
as pessoas que tenham exercido o direito de preferência à subscrição das novas ações.
As ações objeto do Aumento de Capital a serem subscritas pelos acionistas da
Companhia deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional.
Após o término do prazo para exercício do direito de preferência, caso existam sobras,
os acionistas da Companhia e/ou cessionários de direitos de preferência que tenham
expressamente manifestado em seus boletins de subscrição sua intenção de subscrever
sobras, deverão subscrever tais ações dentro do prazo a ser divulgado pela Companhia
por meio de Aviso aos Acionistas.
Após o fim do prazo para a subscrição de eventuais sobras de ações, nova Reunião do
Conselho de Administração da Companhia deverá ser realizada para homologar o
Aumento de Capital, não havendo que se falar em homologação parcial tendo em vista a
intenção firme já manifestada à administração da Companhia pelos atuais veículos e/ou
sociedades do BTG Pactual detentores de ações de emissão da Companhia, de maneira
individual ou em conjunto, por meio de si ou de quaisquer sociedades e/ou veículos
controlados, controladores ou sujeitos ao controle comum, conforme vir a ser
oportunamente determinado, de subscrever a totalidade das ações a que tem direito e as
eventuais sobras disponíveis.
Adicionalmente, será atribuído, como vantagem adicional aos subscritores de cada nova
ação, 0,340909095 bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus de
Subscrição”), que dará o direito ao titular de subscrever 1 (uma) ação da Companhia.
(ii)

Emissão de Bônus de Subscrição: aprovar, por unanimidade de votos, a emissão de
bônus de subscrição que serão conferidos como vantagem adicional aos subscritores das
ações objeto do aumento de capital aprovado em (i) acima, com as seguintes
características: (a) Quantidade de Bônus: 0,340909095 Bônus de Subscrição para cada
ação nova a ser emitida, totalizando a emissão de até 36.363.637 (trinta e seis milhões,
trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e sete) Bônus de Subscrição, não sendo
admitida a entrega de frações de Bônus de Subscrição, as quais serão sempre
desprezadas; (b) Valor da Emissão: os Bônus de Subscrição são emitidos sem valor,
uma vez que serão atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações; (c)
Série: emitidos em uma única série; (d) Quantidade de Ações: cada Bônus de
Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária; (e)
Vencimento: os Bônus de Subscrição serão válidos desde sua data de emissão até 2
(dois) anos após essa data (“Vencimento”); (f) Prazo e Forma de Exercício: os Bônus de
Subscrição poderão ser exercidos a qualquer tempo, a partir de sua emissão até o
Vencimento, a exclusivo critério de seu titular, e deverão manifestar sua intenção por
meio da solicitação de exercício a ser efetuada por meio de seu agente de custódia à
BM&FBOVESPA ou por escrito à Companhia, direcionado para as agências do Banco
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Bradesco S.A. indicadas no Aviso aos Acionistas. Para todos os efeitos legais, a data do
exercício será a data do recebimento da solicitação de exercício pela Companhia. Não
será admitido o exercício parcial do bônus de subscrição nem o seu exercício em data
posterior ao Vencimento; (g) Forma e Emissão: os Bônus de Subscrição terão a forma
escritural e serão automaticamente emitidos no momento em que as ações objeto do
Aumento de Capital forem emitidas; (h) Preço de Exercício: o preço de exercício de
cada Bônus de Subscrição é de R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) (“Preço de
Exercício”); (h.1) Na hipótese de distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio
ou outro provento em dinheiro, o Preço de Exercício será ajustado no dia em que a ação
passar a ser negociada “ex” no mercado à vista, deduzindo-se o valor do provento em
dinheiro líquido do Preço de Exercício, sendo a liquidação feita com títulos “ex”; (h.2)
Na hipótese de subscrição ou qualquer outro direito de preferência, o Preço de Exercício
será ajustado no dia em que a ação passar a ser negociada “ex” no mercado à vista,
mediante a dedução do valor do direito, que será calculado com base no último preço
anterior à data “ex”, sendo a liquidação feita com títulos “ex”; (h.3) Na hipótese de
grupamento, desdobramento, bonificação ou qualquer provento em novas ações, a
liquidação será feita com títulos “ex”, ajustando-se a quantidade de ações e o Preço de
Exercício proporcionalmente ao percentual do grupamento, desdobramento, bonificação
ou outro provento em novas ações, na data em que houver a solicitação do exercício.
Caso o evento societário permita a conversão de Preço de Exercício e quantidade de
ações em múltiplos inteiros do lote padrão, o ajuste será efetuado no dia em que a ação
passar a ser negociada “ex” no mercado à vista; (i) Subscrição e Integralização: a
subscrição das ações decorrentes do exercício dos Bônus de Subscrição dar-se-á no ato
do exercício desse direito e a integralização das ações então subscritas será feita
mediante o pagamento de R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) à vista no ato da
subscrição em moeda corrente nacional; (j) Atualização Periódica do Número de Ações:
a cada trimestre fiscal contados do início do prazo de exercício e enquanto houver
Bônus de Subscrição em circulação, será realizada reunião do Conselho de
Administração para aprovar o aumento de capital relativo ao exercício do direito
conferido pelos Bônus de Subscrição, caso ocorrido, no período, sendo que a
Companhia se compromete a realizar a respectiva alteração no Estatuto Social, para
consignar o novo montante do capital social, na Assembleia Geral Extraordinária
seguinte à reunião do Conselho de Administração em que o aumento de capital foi
aprovado; (k) Direitos e Vantagens das Ações decorrentes do Exercício: as ações
ordinárias de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito conferido pelos
Bônus de Subscrição, nos limites do capital autorizado da Companhia, farão jus ao
recebimento de dividendos integrais que vierem a ser declarados pela Companhia a
partir da data do exercício dos Bônus de Subscrição, referentes ao exercício social em
que as ações forem subscritas, e a todos os demais direitos e benefícios que forem
conferidos aos demais detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia a partir
de então, em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia; (l)
Negociação: os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na BM&FBOVESPA a
partir da data a ser oportunamente divulgada pela Companhia;
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(iii)

Autorização à prática de atos pela Diretoria: autorizar os diretores da Companhia a
praticarem todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias
deliberadas nesta reunião.

6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra
manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, a qual,
após lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Cristina Caiuby Salles,
secretário. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto
Martins de Souza, José Luiz Depieri, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro José da Silveira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de maio de 2014.
___________________________________
CRISTINA CAIUBY SALLES
Secretária
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