BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS DE
DEBENTURISTAS DA 1ª E 2ª EMISSÕES DA BRASIL PHARMA S.A.
A REALIZAREM-SE EM 05 DE MAIO DE 2014
A presente proposta da administração (“Proposta”) tem por objetivo detalhar aos senhores debenturistas
da Brasil Pharma S.A. (“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente) as deliberações a serem
tomadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas da 1ª e 2ª Emissões da Companhia a serem
realizadas no dia 05 de maio de 2014, às 15:00 horas, no Banco BTG Pactual, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo ("AGDs").
Esta Proposta foi elaborada pela administração da Companhia em atendimento ao disposto na Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), com o objetivo de fornecer
embasamento jurídico e econômico, na medida do aplicável, para as deliberações propostas.
1.

Considerações

Na pauta das AGDs, consta o seguinte assunto a ser discutido e deliberado pelos Debenturistas:
1ª Emissão
Deliberar acerca da dispensa à Emissora do atendimento do índice financeiro disposto na cláusula 6.24
alínea “XXI” item (a) e (b) da Escritura de 1ª Emissão, relativos aos trimestres encerrados em 31 de março
de 2014, 30 de junho de 2014, 30 de setembro de 2014, 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015.
2ª Emissão
Deliberar acerca da dispensa à Emissora do atendimento do índice financeiro disposto na cláusula 8.1
alínea “XXI” item (a) e (b) da Escritura de 2ª Emissão, relativos aos trimestres encerrados em 31 de março
de 2014, 30 de junho de 2014, 30 de setembro de 2014, 31 de dezembro de 2014 e 31 de março de 2015.
A este respeito, cumpre-nos informar que as AGDs têm o intuito de solicitar aos Debenturistas a dispensa
da observância e a alteração de certos índices e limites financeiros relativos aos trimestres encerrados
em 31 de março de 2014, 30 de junho de 2014, 30 de setembro de 2014, 31 de dezembro de 2014 e 31
de março de 2015, conforme descritos abaixo:
1ª Emissão
(a) Dívida Líquida/EBITDA – A igual ou inferior a 3,0 (três) vezes; e
(b) EBITDA – A/Despesa Financeira Líquida igual ou superior a 2,0 (duas) vezes.

2ª Emissão
(a) Dívida Líquida/EBITDA – A igual ou inferior a 3,0 (três) vezes; e
(b) EBITDA/Despesa Financeira Líquida igual ou superior a 2,0 (duas) vezes.

Exceto se de outra forma definidos na presente Proposta, os termos iniciados em letra maiúscula deverão
ter o significado a eles atribuído no Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, da Brasil Pharma
S.A. (“Escritura de 1ª Emissão”) e/ou no Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, da Brasil Pharma
S.A. (“Escritura de 2ª Emissão”), conforme aplicável.
2.

Esclarecimentos Adicionais

Caso as AGDs não se instalem em primeira convocação, as mesmas serão realizadas, em segunda
convocação, no dia 13 de maio de 2014, às 15 horas, também no Banco BTG Pactual, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo.
Os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos que
comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato outorgados pelos
Debenturistas aos seus procuradores para representação nas AGDs deverão ser depositados na sede
social do Agente Fiduciário, no caso da 1ª Emissão, situado à Avenida das Américas, nº 500, bl.13, sala
205, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou na filial situada à Rua Joaquim Floriano, nº
1.052, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, ou ainda por e-mail para
ger1.agente@oliveiratrust.com.br, e no caso da 2ª Emissão, situado à Avenida das Américas, nº 4200,
bl.04, sala 504, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para
assembleias@pentagonotrustee.com.br, no prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes à sua realização.
São Paulo, 24 de abril de 2014.
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