BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, EM
SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL PHARMA S.A.
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos quatorze dias do mês de setembro de 2017, às 14h, na sede

social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Segunda Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São

Paulo, nas edições dos dias 06, 07 e 12 de setembro de 2017, páginas 32, 05 e 30, respectivamente,
e no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 06 e 07, 08 e 9 a 11 de setembro, páginas B9, B3
e B7, respectivamente.
3.

PRESENÇA: (i) Debenturistas representando 99,53% da totalidade das debêntures em

circulação da 7ª (sétima) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e
fidejussória, em série única, para colocação privada, da Companhia nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da Sétima Emissão Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real
e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, celebrado em 06 de
abril de 2017 (“Debenturistas”, “Debêntures da Sétima Emissão”; “Sétima Emissão” e “Escritura de
Emissão”, respectivamente); (ii) Sr. Nilsimara Oliveira Kojo Ferreira, representante da Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário da Sétima Emissão (“Agente
Fiduciário”); e (iii) o representante da Companhia.
4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Fernando Barretti,

que convidou a mim, Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.
5.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para operação de transferência de

propriedade de participações societárias alienadas fiduciariamente em favor dos Debenturistas; (ii)
autorização para inclusão de atividades no objeto social da Distribuidora Big Benn S.A., Rede Nordeste
de Farmácias S.A., Sant’Ana S.A. Drogaria Farmácias e Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
S.A., todas subsidiárias da Companhia e fiadoras no âmbito das Debêntures; (iii) autorização para que
a Companhia constitua novas subsidiárias; (iv) a autorização para realização de operação de cisão de
sociedade cujas participações societárias estão alienadas fiduciariamente em favor dos Debenturistas;
(v) a autorização para realização de alteração do foro e domicílio legal de sociedade cujas participações

societárias estão alienadas fiduciariamente em favor dos Debenturistas; (vi) a aprovação para o Agente
Fiduciário, em conjunto com a Companhia, praticar todos os atos necessários à efetivação das
propostas descritas nos itens (i) e (ii) acima.
6.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e sendo dispensada a leitura dos documentos e

propostas objeto da ordem do dia, após discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os
Debenturistas representando 99,53% das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura
de Emissão) deliberam quanto segue:
6.1

Tendo em vista o disposto na Cláusula 7.6.1, item (ix) da Escritura de Emissão, aprovar a

inclusão de atividades de (1) comércio atacadista de alimentos, produtos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos e odontológicos, saneantes e domissaneantes, correlatos e produtos para saúde; no objeto
social da Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”), (2) de correspondente bancário, no objeto social (i)
da Rede Nordeste de Farmácias S.A. (“RNF”), (ii) da Sant’Ana S.A. Drogaria Farmácias (“Sant’ana”) e
(iii) da Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Nex”), podendo as Controladoras (conforme
definido na Escritura de Emissão) diretas da Big Benn, da RNF, da Sant’ana e da Nex aprovar em sede
de assembleia geral extraordinária a reforma dos estatutos sociais da Big Benn, da RNF, da Sant’ana
e da Nex única e exclusivamente para a alteração das redações de seus objetos sociais para prever as
atividades cujo desempenho foi neste ato aprovado, sendo que qualquer alteração nos estatutos sociais
em divergência ao aprovado neste ato estará sujeita a possibilidade de declaração de vencimento
antecipado de acordo com os termos e condições da Escritura de Emissão, ressalvada como condição
suspensiva para referida aprovação fazer com que caso eventuais novos estabelecimentos comerciais
venham a ser abertos, recebidos e/ou adquiridos pela Big Benn, pela Nex, pela RNF e pela Sant’Ana
para fins das atividades a serem incluídas em seu objeto social sejam expressamente previstos nas
relações de estabelecimentos comerciais constantes respectivamente (a) do Contrato de Cessão
Fiduciária Big Benn sob Condição Resolutiva (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Big Benn com Condições Suspensivas
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão), (b) do Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis de Cartão Nex (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão), (c) do Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão RNF (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão)
e (d) do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Sant’Ana (conforme o termo é definido
na Escritura de Emissão), conforme previsto em referidos contratos, mediante a celebração de
aditamentos a referidos instrumentos (“Aditamentos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis de
Cartão Big Benn, Sant’Ana, RNF e Nex”), observado que caso tais Aditamentos Contratos de Cessão
Fiduciária de Recebíveis de Cartão Big Benn, Sant’Ana, RNF e Nex sejam necessários, a aprovação
dos termos de referidos aditamentos deverá ser aprovada em sede de assembleia geral de
debenturistas, sob pena de vencimento antecipado da Sétima Emissão, sem prejuízo da condição
suspensiva acima indicada.

6.2

Tendo em vista o disposto na Cláusula 5.02 do Pledge Agreement, celebrado em 6 de abril de

2017, por e entre os quotistas pessoas físicas da Lyonpar, a Lyonpar, a BTGI VIII e o Agente Fiduciário
(“Pledge Lyonpar”), aprovar a realização da cisão da Lyonpar de todo o montante em espécie e créditos
detidos pela Lyonpar e disponíveis no momento da cisão, com a incorporação da parcela cindida em
uma sociedade a ser constituída, a ser realizada em até 90 (noventa) dias da presente data (“Nova
Sociedade” e “Cisão Lyonpar”, respectivamente), ressalvada como condição suspensiva para a referida
aprovação, (i) que a Nova Sociedade que será constituída e que receberá a parcela cindida não tenha
e não passe a ter, posteriormente, qualquer participação societária na Lyondel e/ou na Lyonpar, direta
e/ou indiretamente; (ii) a realização da Alteração do Domicílio Legal da Lyonpar (conforme abaixo
definido); (iii) a manutenção da existência, validade e eficácia da garantia constituída pelo Pledge
Lyonpar após a Cisão Lyonpar; e , sob condição resolutiva, de que a Lyonpar constitua, em até 30
(trinta) dias contados da data da realização da Cisão Lyonpar, nova garantia fidejussória em benefício
dos Debenturistas, nos mesmos termos e condições da Fiança (conforme definido na Escritura de
Emissão) que foi prestada pela Lyondel, Holding Stigma II, Stigma II e pelas subsidiárias da Companhia
nos termos da Escritura de Emissão, observando que o Aditamento à Escritura de Emissão para prever
a nova garantia fidejussória deverá ser aprovada em sede de assembleia de debenturistas, sob pena
de vencimento antecipado da Sétima Emissão sem prejuízo das condições suspensivas e resolutiva
acima indicadas.
6.3

Aprovar a alteração do foro e domicílio legal da Lyonpar, do Estado de Delaware, Estados

Unidos da América, para o Estado do Texas, Estados Unidos da América (“Alteração Domicílio Legal
Lyonpar”), ressalvada como condição suspensiva para a referida aprovação a manutenção da
existência, validade e eficácia da garantia constituída pelo Pledge Lyonpar na data da Alteração
Domicílio Legal Lyonpar, sob pena de vencimento antecipado da Sétima Emissão sem prejuízo da
condição suspensiva acima indicada.
6.4

Tendo em vista que (i) para a aprovação das demais deliberações constantes da Ordem do Dia

os Debenturistas deliberaram certas condições suspensivas, entre elas, a celebração de aditamentos
a instrumentos de garantia das Debêntures e/ou celebração de novos instrumentos de forma a constituir
novas garantias, (ii) o Agente Fiduciário no cumprimento de seus deveres legais solicitou a previsão
expressa das minutas de referidos instrumentos como anexos à presente ata de modo que os
Debenturistas possam aprovar os termos e condições dos aditamentos a instrumentos de garantia das
Debêntures e/ou celebração de novos instrumentos de forma a constituir novas garantias e (iii) não
houve tempo hábil suficiente para que fosse acordada a versão final de referidos instrumentos para que
constassem como anexos da ata, suspender os trabalhos da presente assembleia em relação às
demais deliberações constantes na Ordem do Dia, para serem retomados no dia 02 de outubro de 2017,
às 16 horas, no mesmo local.
7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo qualquer outra manifestação, a

Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada na forma de sumário, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente – Gabriel Fernando Barretti;

Secretária – Elizabeth Mendes; Representante da Emissora – Leonardo Leirinha Souza Campos; e
Debenturistas presentes conforme indicados em lista de presença de debenturistas anexa à presente
ata de Assembleia Geral de Debenturistas.
São Paulo, 14 de setembro de 2017.

GABRIEL FERNANDO BARRETTI

ELIZABETH MENDES

Presidente da Mesa

Secretária da Mesa

Representantes da Companhia:

LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor Financeiro e Relações com Investidores

Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
p.p. Nilsimara Oliveira Kojo Ferreira
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