Mensagem da Administração
O exercício social de 2018, bem como os meses subsequentes até a presente data, foram
marcados pelo do processo de recuperação judicial da Companhia, cujos principais aspectos
estão destacados a seguir.

Exercício social de 2018 e eventos subsequentes
Recuperação Judicial
Atualmente, a Companhia permanece em processo de recuperação judicial, em trâmite na 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,
sendo a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. o administrador judicial.
Conforme amplamente divulgado, nos exercícios sociais anteriores ao de 2018, a Companhia
vivenciou reestruturação societária e econômica, marcada por inúmeros aprimoramentos em sua
gestão e na contínua busca de alternativas de readequação da estrutura de capital de giro da
Companhia e suas subsidiárias, visando a preservação e revitalização de suas atividades e
operações.
Apesar dos esforços e avanços alcançados, a administração da Companhia ponderou que não
havia sido possível encontrar, no âmbito extrajudicial, uma solução sustentável para a situação
financeira do Grupo Brasil Pharma e, em 9 de janeiro de 2018, a Companhia, em conjunto com
as demais empresas do grupo, protocolizou pedido de recuperação judicial perante o foro da
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo com os objetivos de: (i) continuar avançando na
recuperação e solução da crise financeira Companhia, de forma organizada e com prazos e
procedimentos pré-estabelecidos; (ii) manter a normalidade operacional da Companhia e suas
subsidiárias, controladas e demais empresas do grupo; e (iii) resguardar o valor e preservar o
caixa e capital de giro da Companhia e de suas subsidiárias e controladas, nos termos do Fato
Relevante divulgado pela Companhia naquela mesma data.
O ajuizamento da recuperação judicial representou um novo passo na continuidade do processo
de reestruturação das dívidas e obrigações do Grupo Brasil Pharma, onde a Companhia e suas
subsidiárias puderam negociar com seus credores uma alternativa ampla e efetiva com intuito
de solucionar a crise financeira enfrentada, sendo que certo que durante a recuperação judicial
a Companhia e suas subsidiárias concentrando seus máximos e melhores esforços para
preservar suas atividades, cumprindo assim com seus compromissos e obrigações.
O plano de recuperação judicial original, apresentado em 09 de abril de 2018, estabelecia como
estratégia da Companhia o encerramento da operação própria e da manutenção da operação da
rede de franquias Farmais com vistas a viabilizar a retomada de crescimento, após a
compatibilização dos seus passivos no âmbito da recuperação judicial.
Em 06 de setembro de 2018, foi realizada Assembleia Geral de Credores (“AGC”) para deliberar
a proposta de plano de recuperação judicial original, quando os credores presentes
apresentaram propostas de modificação das medidas inicialmente sugeridas e decidiram pela
suspensão dessa AGC para que a Companhia apresentasse um plano de recuperação judicial
revisado.

Mensagem da Administração (continuação)
Decidiu-se naquela ocasião que o novo plano de recuperação deveria ser apresentado até 17 de
setembro de 2018 e que os trabalhos da Assembleia Geral de Credores seriam retomados em
27 de setembro de 2018.
Dentre a série de medidas propostas pelos credores presentes naquela AGC, para serem
ponderadas na revisão do plano de recuperação judicial original, encontrava-se a eventual
alienação da bandeira Farmais.
Em 17 de setembro de 2018, a Companhia apresentou plano de recuperação judicial revisado e,
dentre as alterações incluídas no plano revisado, encontrava-se a possibilidade de alienação das
Drogarias Farmais, bem como o foco na manutenção da operação de franquias de varejo
farmacêutico, dada sua baixa necessidade de capital de giro e reduzido custo de expansão, para
desenvolver operações nas regiões Norte e Nordeste, por meio de franquias das bandeiras
Farmácias Santana e Drogarias Big Benn, cujas marcas têm grande força regional.
Em 27 de setembro de 2018, o plano de recuperação judicial revisado foi aprovado pelos
credores na assembleia geral de credores, consubstanciando a vontade da maioria dos credores
(tanto por valor do crédito quanto por credores presentes). E, na mesma data, o administrador
judicial submeteu o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores à homologação do
Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de
São Paulo.
Em 27 de novembro de 2018, o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP homologou o plano de recuperação judicial da Companhia,
disponibilizado aos acionistas e ao mercado em geral nos sites da Companhia e da CVM em 17
de setembro de 2018, e aprovado pelos credores em 27 de setembro de 2018 (“Plano de
Recuperação Judicial”).
A decisão homologatória permitiu à administração da Companhia iniciar a implementação e
adotar as medidas previstas no Plano de Recuperação Judicial, de modo a assegurar a
efetividade da reestruturação e viabilizar a continuidade das atividades da Companhia.
Dentre outras medidas, o Plano de Recuperação Judicial previa a alienação de determinados
ativos e unidades da Companhia, incluindo a rede de drogarias “Farmais” (“UPIs Farmais”),
sendo a alienação dos ativos conduzida por meio de certame público de concorrência.
Em 17 de janeiro de 2019, de acordo com os termos e condições para realização do certame,
encerrou-se o prazo para que os interessados se habilitassem para participar nos leilões, sendo
que não houve a habilitação de proponentes para a aquisição da UPIs Farmais,
Em 14 de fevereiro de 2019, o novo edital para a alienação das UPIs Farmais, informando as
datas e procedimentos para realização dos novos leilões das UPIs Farmais (“Edital”), foi
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, bem como no sítio do condutor
do leilão (www.megaleiloes.com.br) na rede mundial de computadores.
O Edital previa a realização de dois leilões (“Leilões Farmais”). O primeiro leilão teria início no
dia 4 de março de 2019, e se encerraria no dia 11 de março de 2019. Caso não houvesse lance
no leilão, seria realizado em seguida, sem interrupção, o segundo leilão, que terá início no dia
11 de março de 2019, e se encerraria no dia 18 de março de 2019, sendo que os Leilões Farmais
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admitiriam, ainda, o envio de propostas por meio da rede mundial de computadores e por meio
de lances de viva voz.
Em 28 de fevereiro de 2019, contudo, a Companhia tomou conhecimento que 1ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do
Processo nº 2018866-61.2019.8.26.0000, concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto
contra a homologação do Plano de Recuperação. Desse modo, ficaram suspensos os
procedimentos de alienação das UPIs Farmais e, por consequência, a realização dos Leilões
Farmais.
Em março de 2019, a administração da Companhia entrou com recurso contra a suspensão do
leilão da Farmais e aguarda a decisão da justiça para sequência da implementação do Plano de
Recuperação Judicial.
Operação de lojas próprias
Em janeiro de 2018, a Companhia decidiu suspender as atividades de 53 lojas no Estado da
Bahia, 100 lojas no Estado do Pará e 64 lojas no Estado de Pernambuco, referentes às redes
Santana e Big Ben, respectivamente.
Em linha com o plano de recuperação judicial original, apresentado em 09 de abril de 2018, que
estabelecia como estratégia da Companhia o encerramento da operação própria e da
manutenção da operação da rede de franquias Farmais, em 06 de abril de 2018, a Companhia
informou a suspensão das atividades de 63 lojas.
Em 18 de junho de 2018, consoante com deliberação do Conselho de Administração, informou
a suspensão integral das atividades de varejo nas unidades remanescentes de operação própria.
OPA
No âmbito da oferta pública voluntária de aquisição de ações a ser realizada pelo controlador
para fins de saída da Companhia do segmento de listagem do “Novo Mercado”, aprovada por
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 2017, a Companhia recebeu
de seu acionista, em 17 de dezembro de 2017, laudo de avaliação econômico-financeira das
ações de emissão da Companhia, elaborado pelo Banco Modal, no qual o valor econômico das
ações de emissão da Companhia, avaliado pela metodologia de fluxo de caixa descontado e pelo
preço médio ponderado das ações no mercado, correspondia ao valor de R$ 0,14 (quatorze
centavos) por ação.
Em 8 de março de 2018, a Companhia recebeu do seu acionista controlador, versão ajustada do
laudo de avaliação econômico-financeira, elaborada pelo Banco Modal S.A., com ajustes que
tiveram por objetivo atender a exigências e solicitações de esclarecimentos formulados pela CVM
e pela B3, apresentando alteração no valor econômico das ações de emissão da Companhia,
avaliado pela metodologia de fluxo de caixa descontado e pelo preço médio ponderado das
ações no mercado, que passou a corresponder ao valor de R$ 0,27 (vinte e sete centavos) por
ação.
Em 29 de junho de 2018, a Companhia recebeu do seu acionista controlador, nova versão
ajustada do laudo de avaliação econômico-financeira, elaborada pelo Banco Modal S.A., com
ajustes que tiveram por objetivo atender a exigências e solicitações de esclarecimentos
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formulados pela CVM e pela B3, notadamente, a adequação do laudo aos parâmetros
estabelecidos no plano de recuperação judicial, divulgado em 9 de abril de 201, apresentando
alteração no valor econômico das ações de emissão da Companhia, avaliado pela metodologia
de fluxo de caixa descontado, que passou a corresponder ao valor de R$ 0,91 (noventa e um
centavos) por ação.
Em 20 de julho de 2018, a Companhia recebeu Ofício nº 198/2018/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício
198”), por meio do qual a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM (“SRE”)
apresentou exigência no sentido de que a OPA somente poderia ser efetivada após a Companhia
reencaminhar à CVM as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 (“DFs/17”) e o formulário de informações trimestrais referente ao período findo
em 31 de março de 2018 (“1º ITR/18”), acompanhados de relatório de auditoria sem opinião
modificada ou ressalva.
Posteriormente, a Companhia recebeu, em 12 de setembro de 2018, o Ofício nº
244/2018/CVM/SRE/GER-1, por meio do qual a Superintendência de Registro de Valores
Mobiliários da CVM (“SRE”) informou que o Colegiado da CVM, em reunião realizada em 28 de
agosto de 2018, deliberou, por unanimidade, deferir o recurso interposto pelo controlador da
Companhia face o Ofício 198.
Conforme o fato relevante divulgado pela Companhia naquela data, por meio do Ofício 198 a
SRE havia apresentado exigência no sentido de que a OPA somente poderia ser efetivada após
a Companhia reencaminhar à CVM as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (“DFs/17”) e o formulário de informações trimestrais
referente ao período findo em 31 de março de 2018 (“1º ITR/18”), acompanhados de relatório de
auditoria sem opinião modificada ou ressalva.
Ao apreciar o recurso interposto pela Ofertante, o Colegiado, considerando as particularidades
do caso concreto, acatou as razões recursais, ponderando que a abstenção de opinião dos
auditores tinha por base exclusivamente o fato de a continuidade operacional da Companhia
depender da aprovação, ainda incerta, do plano de recuperação judicial atualmente em trâmite
na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Nesse sentido, o
Colegiado ressaltou, com base nos argumentos apresentados pela Ofertante, que a exigência
se mostraria desproporcional, uma vez que impediria a realização da OPA e retiraria dos
minoritários um evento de liquidez importante.
À luz do entendimento do Colegiado, a SRE comunicou que a OPA poderia ocorrer após o
encaminhamento do formulário de informações trimestrais referente ao período findo em 30 de
junho de 2018 (“2º ITR/18”). Adicionalmente, a SRE solicitou a inclusão, no edital e no laudo de
avaliação da OPA, da informação de que as DFs/17 e o 1º ITR/18 contam com abstenção de
opinião do auditor, além de reiterar exigências de ajuste anteriormente formuladas sobre o laudo.
Posteriormente, em conexão com relevantes eventos relacionados com o processo de
recuperação judicial, em especial a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia
geral de credores, a homologação judicial, e o lançamento dos leilões da Farmais, a Companhia
tem mantido constantes interações com a SER e com representantes da D. Superintendência de
Regulação, Orientação e Enforcement de Emissores da B3 e trabalhando nas atualizações ao
laudo de avaliação e edital da OPA para não somente atender a eventuais exigências
regulatórias, mas também para que os documentos reflitam, naquilo que for pertinente as
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informações mais atualizadas em relação ao Companhia e o atual estágio do processo de
recuperação judicial da Companhia de sociedades do seu grupo.
Captações e vencimento antecipado de dívida
Em 02 de fevereiro de 2018, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), os debenturistas
representantes de 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) 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 (respectivamente, “Debenturistas” e “Emissão”), deliberaram declarar o
vencimento antecipado da Emissão, sem a excussão, naquele momento, das garantias da
Emissão, tendo em vista o ajuizamento do pedido de recuperação judicial formulado pela
Companhia, em conjunto com outras sociedades pertencentes do seu grupo.
Em 09 de fevereiro de 2018, a Companhia também recebeu comunicado do vencimento
antecipado das seguintes Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela Companhia e cujo saldo
devedor em conjunto era, naquela data, de aproximadamente R$ 550 milhões (“CCBs”): (i) CCB
n.º 2017011201, emitida em favor do Banco Modal S.A., em 12 de janeiro de 2017, e endossada
na mesma data à BTGI; e (ii) CCB n.º 128/77, emitida em favor do BTG em 10 de julho de 2017.
Consoante os termos das notificações de vencimento antecipado recebidas, BTGI e BTG
reservaram-se o direito de, a qualquer momento, excutir as garantias prestadas no âmbito das
CCBs.
Ainda em fevereiro de 2018, foi firmado Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a Brasil Pharma
S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., como credora, tendo as subsidiárias
da Companhia como garantidoras, referente a uma linha de crédito no montante de até R$48.000
(quarenta e oito milhões de reais). Este contrato possui destinação especifica de pagamentos de
verbas rescisórias e encargos trabalhistas referentes aos contratos de trabalho rescindidos até
31 de março de 2018, bem como para despesas gerais no âmbito da redução e otimização das
atividades em sua reestruturação operacional, limitado ao valor de R$ 3 milhões, nesta ordem.
O DIP Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial da Companhia e
suas subsidiárias.
Em junho de 2018, foi firmado novo Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a Brasil Pharma
S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., como credora, tendo as subsidiárias
da Companhia como garantidoras, referente a uma linha de crédito no montante de até R$ 29
milhões. Este contrato possui destinação especifica de pagamentos de verbas rescisórias e
encargos trabalhistas referentes aos contratos de trabalho rescindidos, no montante de R$ 24,5
milhões, bem como para despesas gerais no âmbito da redução e otimização das atividades em
sua reestruturação operacional, limitado ao valor de R$ 4,5 milhões, nesta ordem. O DIP
Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial da Companhia e suas
subsidiárias.
Em agosto de 2018, foi firmado o 1º Aditamento ao Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a
Brasil Pharma S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., assinado em fevereiro
de 2018. O 1º Aditamento refere-se a uma linha de crédito no montante de até R$ 8,4 milhões.
O 1º Aditamento ao DIP Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial
da Companhia e suas subsidiárias.
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Em fevereiro de 2019, a Companhia fez sua 10ª Emissão de Debênture de Espécie Quirografária,
em série única, no valor total de emissão de R$ 4,4 milhões, emitida sob a forma nominativa e
não conversível em ações, e sem garantias de qualquer natureza de forma privada, sem
intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, sem qualquer esforço de venda perante investidores, e sem registro para negociação
da debênture em mercado secundário. Por esse motivo, a Emissão não será registrada na CVM.
Os recursos provenientes da Emissão serão destinados a capital de giro das atividades da
Companhia.
A captação de novos recursos durante o cumprimento do Plano de Recuperação por meio da
celebração de financiamentos é expressamente prevista no Plano de Recuperação. Além disso,
a obtenção dos recursos por meio de captações está em linha com o Plano de Recuperação,
que prevê o direito e a faculdade da Companhia de desenvolver suas atividades dentro do curso
normal de seus negócios.
A Companhia continua avaliando possibilidades de captação de recursos, notadamente, em
virtude da suspensão dos leilões da Farmais, conforme decisão judicial de 28 de fevereiro de
2019, para reforço do capital de giro da Companhia e suas subsidiárias, bem como para o
desenvolvimento das operações nas regiões Norte e Nordeste, por meio de franquias das
bandeiras Farmácias Santana e Drogarias Big Benn.
Outros eventos
Em 31 de agosto de 2018, a Companhia, em conjunto com parte de suas investidas, promoveu
a consolidação dos débitos previdenciários, conforme Lei n o 13.496, de 24 de outubro de 2017,
do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), que totalizaram R$ 48,8 milhões,
optando pelo pagamento de R$ 1,9 milhões em moeda corrente, R$ 8,3 milhões com créditos
tributários perante a Receita Federal, por meio de processo administrativo em andamento, e o
restante utilizando parte do prejuízo fiscal e a da base de cálculo negativa da CSLL.
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