BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797

AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 6 de maio de 2014 – A Brasil Pharma S.A. (“Brasil Pharma” ou “Companhia”), em
atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao
público que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou um
aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição
privada, com atribuição de bônus de subscrição a serem conferidos como vantagem adicional
ao subscritor das ações objeto do aumento de capital.
O aumento do capital social da Companhia será no valor 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
(“Aumento de Capital”). Adicionalmente, será atribuído, como vantagem adicional aos
subscritores de cada ação no Aumento de Capital, 0,340909095 bônus de subscrição da
Companhia (“Bônus de Subscrição”), nas condições previstas a seguir neste Aviso.
Após o 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, seiscentos e quarenta e
um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).
A capitalização ora anunciada tem por objetivo o fortalecimento da estrutura de capital da
Companhia, visando implementar o seu plano de investimento e permitir acesso a importantes
oportunidades de crescimento nos próximos anos. Como consequência do Aumento de Capital
aprovado, a Companhia espera conseguir equilibrar sua estrutura de capital e fortalecer sua
posição de caixa.
Exceto pelas consequências jurídicas normais decorrentes de um aumento de capital, a
administração não vislumbra outras consequências jurídicas. Do ponto de vista econômico, a
administração da Companhia também não vislumbra outras consequências econômicas que
não as esperadas em um aumento de capital normal.
Os recursos obtidos pela Companhia serão utilizados o fortalecimento da posição de caixa da
Companhia e equilíbrio de sua estrutura de capital.
O referido Aumento de Capital possui as seguintes características:
1. Total do Aumento de Capital Social: aumento de R$400.000.001,25 (quatrocentos milhões
e um real e vinte e cinco centavos), destinados ao capital social.
2. Quantidade de Ações Emitidas: 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. Os acionistas detentores de
ações ordinárias terão direito de preferência na subscrição de ações no âmbito do Aumento de
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Capital, à razão de 41,604192414% em relação à posição acionária atual (0,41604192414
nova ação para cada ação detida em tal data).
As frações de ações de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito de
preferência na subscrição do Aumento de Capital pelos acionistas detentores de ações
ordinárias serão desprezadas para fins do exercício da preferência. As frações serão
agrupadas em números inteiros de ações e farão parte do universo de sobras de ações,
podendo ser subscritas pelos acionistas que tiverem indicado o seu interesse nas sobras no
período de subscrição.
3. Tipo de Ação: ordinárias, sem valor nominal, nominativas, na forma escritural, em tudo
idênticas às já existentes, nos termos do disposto no artigo 171 da Lei nº 6.404/76.
4. Preço de Emissão: o preço de emissão foi fixado em R$3,75 (três reais e setenta e cinco
centavos) por ação ordinária. Não será destinada qualquer parcela do preço de emissão à
reserva de capital.
5. Justificativa do Preço de Emissão: o preço de emissão foi fixado 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. O preço de emissão 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. A administração da
Companhia decidiu adotar o referido critério para estabelecer o preço de emissão das novas
ações uma vez que períodos maiores usualmente utilizados nesses casos (como, por exemplo,
a média ponderada das cotações das ações nos últimos 90, 60 ou 30 dias) não refletiriam o
atual preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, as quais passaram
por uma reprecificação após a divulgação, em 27 de março último, dos resultados relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. A reunião do Conselho de
Administração da Companhia que estabeleceu o preço de emissão das novas ações foi
realizada 9 pregões após a referida divulgação e levou em consideração a reprecificação das
ações ordinárias da Companhia pelo mercado.
6. Condição de Integralização: 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.
7. Direito de Subscrição: os acionistas que constarem da posição acionária da Companhia na
data de 06 de maio de 2014 terão o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de
preferência, iniciando-se em 07 de maio de 2014 e terminando em 06 de junho de 2014,
inclusive. A partir de 07 de maio de 2014, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão
negociadas ex-direito de subscrição.
8. Cessão dos Direitos: os acionistas que desejarem negociar seus direitos de subscrição
durante o prazo do exercício do direito de preferência poderão fazê-lo, devendo solicitar e
assinar o respectivo boletim de cessão de direitos, que será emitido pelo Banco Bradesco S.A.,
ou dar instrução à sua corretora para negociação diretamente em bolsa de valores.
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9. Procedimentos para subscrição: os acionistas detentores de ações de emissão da
Companhia depositadas no Banco Bradesco S.A. que desejarem exercer seu direito de
preferência na subscrição das novas ações deverão dirigir-se a qualquer agência especializada
do Banco Bradesco S.A., para subscrição das novas ações mediante assinatura do boletim de
subscrição e pagamento do preço correspondente. O período de subscrição será de 07 de
maio de 2014 até 06 de junho de 2014, inclusive.
Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária de Ativos da
BM&FBOVESPA (“Central Depositária de Ativos”) deverão exercer os respectivos direitos por
meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central
Depositária de Ativos, obedecidos os prazos e condições deste aviso. Os acionistas deverão
manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras no boletim de subscrição.
Os acionistas que já tiverem exercido o direito de preferência não poderão ceder o direito de
subscrição às sobras. O direito à subscrição de sobras somente poderá ser cedido em conjunto
com o direito de preferência na subscrição das novas ações objeto do Aumento de Capital.
10. Sobras: os acionistas deverão manifestar o seu interesse na reserva das sobras no boletim
de subscrição de ações, informando, inclusive, se têm intenção de subscrever sobras em
quantidade superior a que teriam direito, até a totalidade das sobras. A quantidade de ações
que cada subscritor interessado terá direito de subscrever durante o rateio de sobras será
calculada multiplicando-se a quantidade de novas ações que permanecerem não subscritas
após o período de direito de preferência pela quantidade de ações subscritas pelo respectivo
subscritor durante tal período, dividindo-se o produto pela quantidade total de ações subscritas
por todos os subscritores durante o período de direito de preferência.
Será admitida a subscrição da totalidade das sobras no rateio de sobras por qualquer
subscritor que manifeste expressamente a intenção de subscrever até a totalidade das sobras,
sendo certo que as sobras serão rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de
ações até então subscritas pelo respectivo subscritor.
Após o término do prazo para o 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 de 3 (três) dias úteis contados da
publicação do anúncio de apuração de sobras para a subscrição de sobras, nos termos do
artigo 171 da Lei nº 6.404/76, mediante assinatura de um novo boletim de subscrição. A
Companhia publicará, no prazo de 3 (três) dias úteis após o término do prazo para exercício do
direito de preferência, anúncio de apuração das sobras.
O acionista da Companhia que, no período do exercício do direito de preferência, optou pela
subscrição de sobras deverá comparecer a uma das agências especializadas no atendimento a
acionistas do Banco Bradesco S.A. Os acionistas que detenham ações depositadas na Central
Depositária de Ativos deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de
custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos,
obedecidos os prazos e condições deste Aviso aos Acionistas.
A Companhia divulgará mediante aviso aos acionistas arquivado no sistema IPE da CVM as
informações relativas às sobras.
10.1. Aquisição de Sobras: os atuais veículos e/ou sociedades do BTG Pactual detentores de
ações de emissão da Companhia informaram à administração da Companhia que assumirão,
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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.
11. Diluição: como o Aumento de Capital será realizado por meio de subscrição particular e,
desta forma, será dada preferência aos atuais acionistas da Companhia de participarem deste
aumento, a diluição só ocorrerá caso o acionista deixe de exercer seu direito de preferência.
Caso contrário, os acionistas manterão suas respectivas participações no capital social. O
preço de emissão das ações no Aumento de Capital foi fixado sem diluição injustificada para os
atuais acionistas da Companhia, nos termos do inciso III do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76.
No entanto, caso, por hipótese, apenas os 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, por meio do exercício do seu
direito de preferência e da subscrição da totalidade das sobras, participem do Aumento de
Capital, a diluição dos demais acionistas será de 29,38%, desconsiderando o exercício dos
bônus de subscrição, e de 35,81%, considerando o exercício da totalidade dos bônus de
subscrição.
12. Direitos e Vantagens das Ações Emitidas no Aumento de Capital: as ações ordinárias
ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes e participarão de forma
integral em 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.
13. Homologação do Aumento de Capital: após a referida subscrição e integralização de
eventuais sobras remanescentes, o Conselho de Administração da Companhia se reunirá para
homologar o Aumento do Capital e a quantidade total de ações emitidas pela Companhia,
sendo que não haverá hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital.
14. Documentação para subscrição de ações e cessão de direitos: se pessoa física: cédula
de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e
comprovante de endereço; se pessoa jurídica: contrato social ou estatuto social e a ata que
elegeu os administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial
competente, e comprovante de endereço.
No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo
instrumento de mandato com firma reconhecida.
15. Locais de Atendimento: Os acionistas que desejarem exercer os respectivos direitos de
preferência deverão dirigir-se, no prazo do exercício do direito de preferência, a qualquer
agência do Banco Bradesco S.A., de segunda a sexta-feira, no horário bancário.
16. Bônus de Subscrição: será atribuído como vantagem adicional aos subscritores de cada
nova ação, 0,340909095 Bônus de Subscrição de emissão da Companhia, 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.
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A emissão dos Bônus de Subscrição tem por objetivo incentivar a subscrição das ações pelos
acionistas no Aumento de Capital.
16.1. Valor da Emissão: os Bônus de Subscrição serão emitidos sem valor, uma vez que
serão atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações.
16.2. Quantidade de Ações: cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de
subscrever 1 (uma) ação ordinária.
16.3. Vencimento: os Bônus de Subscrição serão válidos desde sua data de emissão até 2
(dois) anos após essa data (“Vencimento”).
16.4. 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. 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 dos Bônus de Subscrição, desta forma,
no ato do exercício do Bônus de Subscrição o investidor deverá indicar no boletim de
subscrição que a solicitação contempla a totalidade dos Bônus de Subscrição detidos pelo
investidor até a data de exercício.
16.4.1. Os titulares dos Bônus de Subscrição que desejarem exercer seus Bônus de
Subscrição deverão exercer esse direito durante o prazo de exercício da seguinte forma:
I. com relação aos Bônus de Subscrição que estejam custodiados eletronicamente na
BM&FBOVESPA, por meio da retirada dos respectivos Bônus de Subscrição da custódia da
BM&FBOVESPA e, posteriormente, por meio dos procedimentos do Banco Bradesco S.A.
II. com relação aos Bônus de Subscrição que não estejam custodiados eletronicamente na
BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos do Banco Bradesco S.A.
16.5. 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.
16.6. 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”). O Preço de Exercício dos Bônus de
Subscrição, os quais são atribuídos gratuitamente aos subscritores de ações no Aumento de
Capital, foi fixado pelo Conselho de Administração com base na expectativa de valorização das
ações ordinárias da Companhia, visando, de um lado, tornar atrativa a participação dos
acionistas no Aumento de Capital, e, de outro, aumentar o valor total a ser recebido pela
Companhia no caso de exercício futuro dos referidos Bônus de Subscrição.
16.6.1. Ajustes no Preço de Exercício: (i) 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”;
(ii) 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”; (iii) Na hipótese de grupamento, desdobramento,
bonificação ou qualquer provento em novas ações, a liquidação será feita com títulos “ex”,
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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.
16.7. 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.
16.8. 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.
16.9. 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.
16.10. Diluição: como os Bônus de Subscrição serão atribuídos como vantagem adicional aos
subscritores de ações no âmbito do Aumento de Capital que será realizado por meio de
subscrição particular, no qual será dada preferência aos atuais acionistas da Companhia, a
diluição só ocorrerá caso o acionista deixe de exercer seu direito de preferência. Caso
contrário, os acionistas manterão sua participação no capital social. Caso os Bônus de
Subscrição sejam integralmente convertidos em ações, a diluição potencial resultante da
emissão é de 9,10% (nove inteiros e dez centésimos por cento).
16.11. Negociação: os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na BM&FBOVESPA a
partir da data a ser oportunamente divulgada pela Companhia.
Para mais informações, favor contatar a área de Relações com Investidores da Companhia
(www.brph.com.br ou ri@brph.com.br / 55 (11) 2117-5299/5212).
São Paulo, 06 de maio de 2014.
JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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