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 29 DE JANEIRO DE 2016

1.

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2016, às 18h00, na sede social da

Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º
andar, 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, Pedro
Jereissati, Andrea Di Sarno, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini
(“Conselheiros”). Presentes, também, como convidados, os Diretores da Companhia e o Sr. Felipe
Gottlieb, membro do Conselho Fiscal.

3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que convidou a

mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro

do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia (“Aumento de Capital”),
mediante oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia
(“Ações”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), a ser
realizada no Brasil e com esforços de colocação no exterior, conforme aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 19 de janeiro de 2016 (“Oferta Restrita”) (ii) o preço de emissão
unitário das Ações e a justificativa do critério de fixação do preço; (iii) a verificação do Aumento de
Capital e a homologação do novo capital social da Companhia; e (iv) a reiteração da autorização
concedida à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato necessário à consecução da
Oferta Restrita.

5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os

Conselheiros, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do artigo
59, §1º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e do artigo 10, alíneas q e y, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram pela aprovação
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(i) do Aumento de Capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto
Social da Companhia, no montante de R$400.000.000,68 (quatrocentos milhões de reais e sessenta e
oito centavos), mediante a emissão de 105.820.106 (cento e cinco milhões, oitocentas e vinte mil, cento
e seis) Ações, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, nos termos do artigo 172,
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social da Companhia de
R$1.841.641.846,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), dividido em 7.261.021 (sete milhões,
duzentas e sessenta e uma mil e vinte e uma) ações ordinárias, para R$2.241.641.847,67 (dois bilhões,
duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
sessenta e sete centavos), dividido em 113.081.127 (cento e treze milhões, oitenta e uma mil, cento e
vinte e sete) ações ordinárias. As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos
do Estatuto Social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”),
conforme vigentes nesta data, dentre os quais, a participação de forma integral em eventuais
distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela
Companhia a partir desta data. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução
CVM 476 e a assegurar a participação dos acionistas, será concedida prioridade aos acionistas titulares
de ações ordinárias de emissão da Companhia ao final do dia 19 de janeiro de 2016 para subscrição de
até a totalidade das Ações a serem distribuídas por meio da Oferta Restrita, na proporção de suas
participações acionárias no total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia.

(i) da fixação do preço de emissão por Ação em R$3,78 (três reais e setenta e oito centavos). Tendo em
vista a inexistência de demanda suficiente de investidores institucionais para a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) realizado no
Brasil pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), e no exterior pelo
BTG Pactual US Capital LLC (“Agente de Colocação Internacional”) e conforme aprovado na reunião do
Conselho de Administração realizada em 19 de janeiro de 2016, o preço por Ação equivale ao preço de
fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 19 de janeiro de
2016 (“Preço de Referência”). A escolha do critério de fixação do preço por Ação como sendo o Preço de
Referência é justificada, tendo em vista que tal critério utiliza o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA como referência, como faculta o artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e que os acionistas da Companhia em 19 de janeiro de 2016
têm direito de prioridade para subscrição das Ações no âmbito da Oferta Restrita.
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(iii) ato contínuo, da verificação da subscrição de 105.820.106 (cento e cinco milhões, oitocentas e vinte
mil, cento e seis) Ações, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do Aumento de
Capital realizado no âmbito da Oferta Restrita e, consequentemente, da homologação do novo capital
social da Companhia, que passa a ser de R$2.241.641.847,67 (dois bilhões, duzentos e quarenta e um
milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos),
dividido em 113.081.127 (cento e treze milhões, oitenta e uma mil, cento e vinte e sete) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(iv) da reiteração da autorização concedida à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato
necessário à consecução da Oferta Restrita, incluindo a celebração de todos os contratos e documentos
necessários à realização da Oferta Restrita.

6.

DOCUMENTOS ANEXOS: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à

presente ata.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura

desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. São Paulo, 29 de janeiro de 2016. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto
Martins de Souza, Pedro Jereissati, Andrea Di Sarno, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Menegassi
Leocadio Silvestrini. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata
lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa

TEXT_SP - 11195294v4 9812.62

