BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2016

1.

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2016, às 10h00, na sede social

da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4,
2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, nos termos do artigo 11, §1º, do Estatuto

Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, quais sejam, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Andrea Di Sarno Neto, Felipe
Gottlieb, Fernando Paes de Carvalho e Ricardo Zoghbi Coelho Lobo (“Conselheiros”).

3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, que convidou a

mim, Elizabeth Mendes, para secretariá-los.

4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) a alienação, pela Companhia, da totalidade da

participação detida na Drogaria Rosário S.A. e na Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda.; (ii) a autorização concedida à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e celebrar
todo e qualquer contrato necessário à consumação da operação acima descrita; (iii) eleição do Sr.
Gabriel Monteiro para cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iv) convocação da Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia.

5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os

Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:

(i)

aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a celebração do contrato de compra e

venda de participações societárias e outras avenças do qual são partes a Companhia e a Rede Nordeste
de Farmácias S.A., subsidiária da Companhia (“RNF”), na qualidade de vendedoras, a Nice RJ
Participações S.A. (“Nice”), na qualidade de compradora, a Drogaria Rosário S.A. (“Rosário”) e a Centro
Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“COF”), na qualidade de intervenientes anuentes, e
a Profarma Distribuidora de Produtos Famacêuticos S.A. (“Profarma”), na qualidade de interveniente
garantidora (“Contrato”), por meio da qual a Companhia pretende alienar, sujeito aos termos e
condições estabelecidos no Contrato, a totalidade da participação direta e indireta, detida pela
Companhia na Rosário e na COF à Nice, subsidiária integral da Profarma (“Operação”).

(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a (a) praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação
das deliberações acima e o cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia e suas subsidiárias
nos documentos da Operação, incluindo, sem limitação, a assinatura do Contrato e de quaisquer
contratos e/ou instrumentos necessários para a consumação da Operação; e (b) adotar, junto a órgãos
governamentais e entidades privadas, as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.

(iii) aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a eleição do Sr. Gabriel Monteiro, brasileiro,
casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1.723.581-2, SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob
o nº 605.677.839-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre IV, 2º e 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543900, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo em vista a renúncia do Sr. Paulo Gualtieri,
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 7.513.210 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Sr. Paulo Gualtieri e a
Companhia, neste ato, dão-se mutuamente a mais plena, irretratável, ampla, rasa, geral e irrevogável
quitação, nada mais havendo a reclamar.
O Diretor ora eleito, declarara, sob as penas da lei, não ter cometido nenhum crime previsto em leis que
o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. O
Diretor tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em
livro próprio da Companhia.
Em razão da deliberação acima, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria
Estatutária da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em
2017, a saber: (i) Gabriel Monteiro como Diretor Presidente; (ii) Leonardo Leirinha Souza Campos como
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e (iii) Daniel Guimarães Pache de Faria e
Orlando Alves da Silva como Diretores sem designação específica.

(iv) Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital social aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 29 de janeiro de 2016, dentre outras matérias.

6.

DOCUMENTOS ANEXOS: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à

presente ata.

7.

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, 25 de setembro de 2016. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo
da Fonseca; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca,
Andrea Di Sarno Neto, Felipe Gottlieb, Fernando Paes de Carvalho e Ricardo Zoghbi Coelho Lobo.
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 da Mesa

