BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
FATO RELEVANTE
BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade
anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Itaim Bibi, CEP 04543-900, com
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE
35.300.374.797, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar, em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados no âmbito de sua reestruturação societária e
econômica, decidiu suspender as atividades de 53 (cinquenta e três) lojas no Estado da Bahia,
100 (cem) lojas no Estado do Pará e 64 (sessenta e quatro) lojas no Estado de Pernambuco,
referentes às redes Santana e Big Ben, respectivamente. A Companhia informa ainda que as
atividades permanecerão suspensas, em princípio, até a finalização e a aprovação do Plano de
Recuperação Judicial, nos termos da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
A Companhia ressalta que a suspensão das atividades de tais unidades encontra-se em
linha com as estratégias para redução de despesas, estudo de novas formas de captação de
recursos, aprimoramento e busca de alternativas de readequação do capital de giro, bem como
com a retomada de investimentos, conforme divulgado no Fato Relevante de 16 de novembro
de 2017. Adicionalmente, a Companhia destaca que os contratos de locação dos pontos
comerciais referentes às lojas acima indicadas permanecem vigentes.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado
em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui tratados e de qualquer outro
assunto de interesse do mercado.
São Paulo, 31 de janeiro de 2018.
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