BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: aos três dias do mês de fevereiro de 2016, às 14h00, na sede social da Brasil
Pharma S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4,
2º e 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA: (i) debenturista detentor da totalidade das debêntures da 3ª Emissão para Colocação
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Oito Séries,
da Companhia, cuja escritura de emissão foi celebrada em 17 de dezembro de 2014, e posteriormente
aditada em 12 de fevereiro de 2015, 06 de abril de 2015, 17 de abril de 2015, 17 de junho de 2015, 24 de
junho de 2015, 22 de julho de 2015, 30 de setembro de 2015, 28 de outubro de 2015 e 8 de janeiro de
2016 (“Debenturista”, “Debêntures” e “Escritura”, respectivamente); e (ii) representantes da Companhia.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em razão da presença do Debenturista representando a
totalidade das Debêntures, nos termos do artigo 124, §4º, e artigo 71, §2º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Fernando Barretti, que
convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS: Sem quaisquer restrições, o único debenturista
aprovou, sem ressalvas, a seguinte matéria:
1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma sumária, bem como sua publicação nos termos
da Lei das Sociedades por Ações.
2. Aprovar, nos termos do § 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 5.1.
da Escritura, a aquisição antecipada facultativa pela Companhia de 355 (trezentas e cinquenta
e cinco) Debêntures detidas pelo Debenturista, pelo preço líquido de aquisição de
R$389.696.716,90 (trezentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil,
setecentos e dezesseis reais e noventa centavos).
3. Em decorrência da deliberação tomada acima, aprovar o imediato cancelamento das
Debêntures após sua aquisição pela Companhia.

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, 3 de fevereiro de 2016. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Gabriel Fernando
Barretti; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Debenturista: BTG PACTUAL PROP FEEDER (1)
S.À.R.L. (representada pelos seus procuradores Gabriel Fernando Barretti e Kristian Carneiro Orberg).
Emissora: Brasil Pharma S.A. (representada pelos seus diretores Igor Pereira Rongel e Otavio Chacon
do Amaral Lyra). 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

