BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, às 10h00, na sede social

da Brasil Pharma S.A. (“BRPH” ou “Companhia”), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1830, Torre 4, 2º andar, CEP 04543-900, na Capital do Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas

edições dos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2017, páginas 263, 391 e 77, respectivamente, e
no jornal “Valor Econômico” nas edições dos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2017, páginas
A14, A13 e A10, respectivamente.

3.

PRESENÇA: Acionistas representando 94,49% do capital social com direito a voto, conforme

assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma
constatada a existência de quórum legal para a realização da Assembleia, previsto no artigo 135 da
Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Presentes, também, o
Sr. Guilherme do Valle, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

4

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Nilton Bertuchi, conforme artigo

21, parágrafo único do Estatuto Social, que convidou a mim, Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

5.

ORDEM DO DIA: (i) Leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da

Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) Aprovação da
Proposta para destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii)
Fixação da Remuneração Global dos Administradores e do Conselho Fiscal, caso os acionistas
requeiram sua instalação; e (iv) Eleição de membros do Conselho de Administração.

6.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias indicadas na Ordem

do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

6.1.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2016, sem ressalvas, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo,

na edição de 28 de março de 2017, páginas 147 a 157, e no jornal “Valor Econômico”, na edição de
28 de março de 2016, páginas B13 a B17.

6.2.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a Proposta da Administração da Companhia para reverter
saldo total da reserva de lucros e reserva de capital da Companhia, nos valores R$0,27 milhões e
R$232,3 milhões, respectivamente, para absorver o montante total do prejuízo líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 no montante de R$634,3 milhões. Devido ao saldo
negativo do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 acrescido do
montante dos prejuízos acumulados dos anos anteriores, a Companhia não distribuirá dividendos
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

6.3.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a fixação da remuneração global dos administradores da
Companhia no montante de até R$8.363.411,20 (oito milhões, trezentos e sessenta e três mil,
quatrocentos e onze reais e vinte centavos), que será dividida da seguinte forma: (i) R$160.000,00
(cento e sessenta mil reais), destinados ao Conselho de Administração da Companhia; e (ii)
R$8.203.411,20 (oito milhões, duzentos e três mil, quatrocentos reais e vinte centavos), destinados à
Diretoria, não considerando eventuais despesas a serem incorridas durante o exercício social de
2017 decorrentes do plano de opção de compra de ações outorgado aos administradores da
Companhia ora vigente.

6.4

Eleger, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, os seguintes membros para compor o Conselho de
Administração: (a) Conselheiros Efetivos: (i) Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.732.824-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF
sob o n.º 177.831.188-10, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011; (ii)
Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 35.265.568-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 139.772.102-20, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP
04543-011; e (iii) Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, economista e administrador
financeiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.553.631-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
o n.º 169.174.328-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar,
Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011; e (b) Conselheiros Efetivos e Independentes: (i)
Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, brasileiro, em união estável, administrador de empresas,

portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.405.893-5 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o n.º
150.915.381-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Orobó, n.º 928, CEP 05466-030; e (ii) Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, brasileiro, união estável,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.824.342-0 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF
sob o nº 024.419.008-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Joaquim Antunes, nº 79, 3º andar, Pinheiros, CEP 05415-010, todos com mandato até a
realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar as contas do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Os Conselheiros, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto
no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada, de que não estão impedidos de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros tomarão posse em
seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio.

6.4.1

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a indicação do Sr. Roberto Bocchino Ferrari, acima
qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Paulo Remy Gillet
Neto, acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
7.

LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Os acionistas aprovaram, por unanimidade de

votos e sem quaisquer ressalvas, a lavratura da presente ata em forma de sumário.

8.

ASSINATURAS E 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 assinada por todos os acionistas presentes. Mesa: Nilton Bertuchi –
Presidente; Elizabeth Mendes – Secretária. Acionistas presentes: Stigma II LLC, neste ato
representada pelo Sr. Nilton Bertuchi. 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.
São Paulo, 28 de abril de 2017.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária

