PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA
SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS PELA BRAZIL PHARMA S.A.

ENTRE

SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS

E

BRAZIL PHARMA S.A.

________________________________
DATADO DE 28 DE MARÇO DE 2013
________________________________
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PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA
SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS PELA BRAZIL PHARMA S.A.

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas:
I.

Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias, sociedade por ações devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 15.103.047/0001-58, com sede na Avenida Luiz Vianna Filho, nº 2570, Paralela,
CEP 41730-101, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia (“Sant’ana”), neste ato
representada nos termos do seu estatuto social, na qualidade de sociedade cujas ações
serão incorporadas; e

II.

Brazil Pharma S.A., companhia aberta com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629,
7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 11.395.624/0001-71 (“BRPH” e, em conjunto com Sant’ana “Partes”), neste ato
representada nos termos do seu estatuto social, na qualidade de sociedade incorporadora;

têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de
Incorporação de Ações de Emissão da Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias pela Brazil Pharma S.A.
(“Protocolo e Justificação”), de acordo com os artigos 224, 225 e seguintes e 252 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
CONSIDERANDO QUE, em 11 de maio de 2012, a Sant’ana, Anick Andrade Cunha (“Anick”), Emilia Andrade
Ribeiro (“Emilia” e, em conjunto com Anick, “Vendedores”) e Edza Martins Brasil (“Edza”), e ainda, na
qualidade de intervenientes anuentes, EG Drogarias S.A., sociedade por ações com sede na Avenida
Tancredo Neves, nº 1632, lojas 07 e 25, Caminho das Árvores, CEP 41820-915, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.147.653/0001-40 (“EG”), Farmácia Morimoto Ltda., Farmais Franchising S.A., sociedade incorporada
pela Sant’ana em 30 de novembro de 2012, Carlos de Souza Andrade, Geraldo Souza Andrade e BRPH
celebraram Acordo de Investimento que prevê, dentre outras disposições, a Aquisição, a Incorporação de
Ações EG e a Incorporação de Ações Sant’ana (conforme abaixo definidos) (“Acordo de Investimento” e
“Transação”); e
CONSIDERANDO QUE, nos termos do Acordo de Investimento e conforme fato relevante datado de 11 de maio
de 2012, a Transação envolvia as seguintes etapas: (a) a aquisição, realizada em 28 de setembro de 2012
pela Sant’ana, de ações representativas de 78,87% (setenta e oito vírgula oitenta e sete por cento) do capital
votante e total da EG (“Aquisição”); (b) a incorporação, pela Sant’ana, das ações de emissão da EG
remanescentes (com exceção daquelas detidas pela Sant’ana), passando a Sant’ana a deter a totalidade
das ações da EG (“Incorporação de Ações EG”) e, finalmente, (c) a incorporação, pela BRPH, das ações de
emissão da Sant’ana de titularidade dos Vendedores, imediatamente após a, e na mesma data, da
Incorporação de Ações EG (“Incorporação de Ações Sant’ana” e, em conjunto com a Incorporação de Ações
EG, as “Incorporações de Ações”).
RESOLVEM os administradores da Sant’ana e da BRPH firmar o presente Protocolo e Justificação de acordo
com os termos e condições abaixo dispostos.

CLÁUSULA PRIMEIRA
JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
1.1.
Justificação da Incorporação de Ações. Conforme descrito acima, a Incorporação de Ações
Sant’ana é uma das etapas da Transação. A Transação está alinhada com a estratégia da BRPH de
liderança nos mercados em que atua, por intermédio da aquisição de outras redes de drogarias. A
Transação possibilitará a redução de custos, ganhos de escala e maior eficiência operacional, bem como
aproveitamento de sinergias financeiras, operacionais e comerciais para as sociedades envolvidas.
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CLÁUSULA SEGUNDA
NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES A SEREM ATRIBUÍDAS, RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E TRATAMENTO DAS FRAÇÕES
2.1.
Número e Espécie de Ações a Serem Atribuídas. Em decorrência da Incorporação de Ações
Sant’ana, será emitida 0,178134289199498 nova ação ordinária de emissão da BRPH em substituição a
cada ação ordinária de emissão da Sant’ana de titularidade dos Vendedores, devendo os Vendedores,
portanto, receber 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias de emissão da BRPH, na seguinte proporção: (a)
Emilia Andrade Ribeiro, 144.660 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentas e sessenta) ações; e (b) Anick
Andrade Cunha, 155.340 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentas e quarenta) ações. A Sant’ana e a BRPH
não possuem ações preferenciais de sua emissão.
2.1.1. Às ações ordinárias de emissão da BRPH a serem atribuídas aos acionistas da Sant’ana,
em substituição às ações de emissão da Sant’ana por eles detidas, serão assegurados todos os direitos
inerentes às ações de emissão da BRPH atualmente em circulação, incluindo os dividendos e/ou juros sobre
capital próprio que vierem a ser declarados pela BRPH, mesmo que com base em resultados anteriores à
Incorporação de Ações Sant’ana. Referidas novas ações ordinárias não farão jus aos dividendos integrais
e/ou juros sobre capital (ou outras remunerações) eventualmente declarados pela BRPH na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da BRPH de 30 de abril de 2013.
2.2. Relação de Substituição. A relação de substituição das ações de emissão da Sant’ana por ações de
emissão da BRPH descrita na Cláusula 2.1 acima indicada foi estabelecida em processo de negociação
entre os acionistas da EG, de um lado, e as administrações da Sant’ana e da BRPH, de outro, enquanto
partes independentes.

CLÁUSULA TERCEIRA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DATA-BASE E TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
POSTERIORES
3.1. Avaliação com Base no Valor Econômico. Para fins do aumento de capital da BRPH decorrente da
Incorporação de Ações Sant’ana, foi contratada a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,
sociedade limitada, devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, com sede na Rua Alexandre Dumas, nº 1981, CEP
04717-906, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Avaliador”) para elaborar laudo de avaliação
das ações de emissão da Sant’ana com base no seu valor econômico (“Avaliação Econômico-Financeira”),
tendo como data-base o dia 30 de novembro de 2012 (“Data Base”).
3.2.
Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores. As variações patrimoniais ocorridas na
Sant’ana entre a Data Base e a data de realização das assembleias de acionistas da Sant’ana e da BRPH
que possivelmente aprovarão a Incorporação de Ações Sant’ana serão suportadas pela Sant’ana e refletidas
na BRPH em decorrência da equivalência patrimonial.

CLÁUSULA QUARTA
AÇÕES DE UMA SOCIEDADE DETIDAS POR OUTRA E AÇÕES EM TESOURARIA
4.1. Tratamento das Ações de uma Sociedade Detidas por Outra. Não há ações de emissão da BRPH que
sejam detidas pela Sant’ana.
4.2.

Tratamento das Ações em Tesouraria. Não há ações de emissão da Sant’ana em tesouraria.

4.3.

Conselho Fiscal. Nenhuma das Partes possui conselho fiscal instalado.

CLÁUSULA QUINTA
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA BRPH
5.1. Aumento do Capital Social da BRPH. Em decorrência da Incorporação de Ações Sant’ana, as ações
de emissão da Sant’ana de titularidade dos Vendedores passarão a integrar o patrimônio da BRPH,
resultando em aumento do capital social da BRPH no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
equivalente ao valor atribuído às ações objeto da Incorporação de Ações Sant’ana, mediante a emissão, pela
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BRPH, de 300.000 (trezentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em substituição
às ações ordinárias de emissão da Sant’ana de titularidade dos Vendedores.
5.1.1. A BRPH incorporará todas as ações ordinárias de emissão da Sant’ana, à exceção daquelas
detidas pela própria BRPH.
5.2. Subsidiária Integral. Em decorrência do disposto na Cláusula 5.1 acima, a Sant’ana passará a ser uma
subsidiária integral da BRPH, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações.

CLÁUSULA SEXTA
PROJETO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DA BRPH E DA SANT’ANA
6.1. Alterações Estatutárias BRPH. A redação do artigo 5º do estatuto social da BRPH será alterada para
refletir o aumento de capital decorrente da Incorporação de Ações Sant’ana, já considerando os aumentos
de capital aprovados em Reunião de Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2012,
conforme retificada em 31 de agosto de 2012, e em 14 de março de 2013. Será submetida aos acionistas da
BRPH a seguinte proposta de alteração do referido artigo 5º para refletir a modificação do capital social
decorrente da Incorporação de Ações Sant’ana:
“Artigo 5º - O capital social é de R$1.441.641.845,74 (um bilhão, quatrocentos e quarenta
e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos), dividido em 256.384.419 (duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
6.2.
Alterações Estatutárias Sant’ana. O estatuto social da Sant’ana não sofrerá alterações em razão da
Incorporação de Ações Sant’ana.

CLÁUSULA SÉTIMA
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO
7.1. Condições para a Incorporação de Ações Sant’ana. Sem prejuízo das disposições do Acordo de
Investimento, a Incorporação de Ações Sant’ana está condicionada à prática dos seguintes atos:
(a) consumação da Incorporação de Ações EG;
(b) aprovação deste Protocolo e Justificação, ratificação da escolha do Avaliador, aprovação da
Avaliação Econômico-Financeira e da Incorporação de Ações Sant’ana pela assembleia geral de
acionistas da Sant’ana; e
(c) aprovação deste Protocolo e Justificação, ratificação da escolha do Avaliador, aprovação da
Avaliação Econômico-Financeira, da Incorporação de Ações Sant’ana e do correspondente
aumento de capital pela assembleia geral de acionistas da BRPH (“Assembleia BRPH”).

CLÁUSULA OITAVA
DIREITO DE RETIRADA E VALOR DO REEMBOLSO DAS AÇÕES
8.1.
Direito de Retirada dos Acionistas da Sant’ana. A aprovação da Incorporação de Ações Sant’ana
não dará direito de recesso aos acionistas da Sant’ana, tendo em vista que todos os acionistas da Sant’ana
(inclusive os Vendedores, que se tornarão acionistas da Sant’ana após a Incorporação de Ações EG)
concordaram previamente com a Incorporação de Ações Sant’ana, nos termos do Acordo de Investimento.
8.2.
Direito de Retirada dos Acionistas da BRPH. Nos termos dos artigos 252, §1º, e 137, ambos da Lei
das Sociedades por Ações, a Incorporação de Ações Sant’ana, uma vez aprovada, dará direito de recesso, a
valor contábil, aos acionistas da BRPH que (i) dissentirem ou se abstiverem da deliberação de Incorporação
das Ações Sant’ana na Assembleia BRPH; ou (ii) que não comparecerem à Assembleia BRPH, e que
manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação da ata da referida assembleia.
8.2.1. O pagamento do reembolso dependerá da efetivação da Incorporação de Ações Sant’ana,
conforme previsto no artigo 230 da Lei das Sociedades por Ações e será feito pela BRPH no 5º
(quinto) dia útil após o término do prazo de 30 (trinta) dias mencionado no item 8.2 acima.
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8.2.2. O reembolso será assegurado em relação às ações ordinárias de emissão da BRPH de que o
acionista seja, comprovadamente, titular desde 11 de maio de 2012, data da divulgação do fato
relevante acerca da Transação, até a data do exercício do direito de recesso nos termos do artigo
137, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

CLÁUSULA NONA
DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ausência de Sucessão. Com a Incorporação de Ações Sant’ana, a Sant’ana manterá seus bens,
direitos, haveres, obrigações e responsabilidades, tendo em vista que manterá íntegra sua personalidade
jurídica, não havendo sucessão.
9.2.
Documentos à Disposição dos Acionistas. Cópias dos documentos relativos à Incorporação de
Ações Sant’ana estão à disposição dos acionistas da Sant’ana e da BRPH, a partir desta data, e poderão ser
consultados nos endereços da Sant’ana e da BRPH mencionados no preâmbulo deste Protocolo e
Justificação.
9.3.
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Transação foi submetida à aprovação do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC em 16 de dezembro de 2011, nos termos da legislação em
vigor à época da notificação (Ato de Concentração nº 08012.010783/2011-73). O processo encontra-se sob
análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, considerando que foram interpostos
Embargos de Declaração ao julgamento emitido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
em 15 de agosto de 2012.
9.4.
Sobrevivência de Cláusulas Válidas. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste
Protocolo e Justificação venha ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e
condições não afetadas permanecerão válidas.
9.5.
Arbitragem. Na ocorrência de qualquer divergência ou conflito oriundo deste Protocolo e
Justificação ou de qualquer modo a ele relacionado, inclusive quanto a sua interpretação, validade ou
extinção, o conflito ou divergência deverá ser resolvido por arbitragem, regulada pela presente Cláusula.
9.5.1. A disputa será submetida à Câmara de Arbitragem do Mercado da Bovespa (“Câmara”), de
acordo com o seu regulamento de arbitragem (“Regulamento”) em vigor na data do pedido de
instauração da arbitragem.
9.5.2. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará as Partes e seus sucessores, que se
comprometem a cumpri-la espontaneamente.
9.5.3. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde deverá ser
proferida a sentença arbitral, e será conduzida no idioma português. A lei aplicável será a brasileira, e
os árbitros não poderão decidir por equidade.
9.5.4. O Tribunal Arbitral será constituído por 3 (três) árbitros (”Tribunal Arbitral”), cabendo a cada
Parte indicar um árbitro e seu respectivo suplente. Os árbitros escolhidos por cada parte, de comum
acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral, e seu
respectivo suplente. As partes deverão indicar seus árbitros e suplentes nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao termo final do prazo para resposta da parte requerida. Sendo mais de uma
demandante ou demandada, observar-se-á o dispositivo do Regulamento que dispõe sobre a matéria.
Toda e qualquer controvérsia, questão, falta de acordo ou omissão relativa à indicação dos árbitros
pelas partes, bem como à escolha do terceiro árbitro, será dirimida ou suprida pela Câmara.
9.5.5. O procedimento arbitral prosseguirá à revelia de qualquer das partes, inclusive na hipótese de
ausência de resposta da requerida ao requerimento de instituição da arbitragem, nos termos do
Regulamento.
9.5.6. Cada parte arcará com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da arbitragem, e
as partes ratearão em partes iguais os custos e as despesas cuja causa não puder ser atribuída a
uma delas. O laudo arbitral atribuirá à parte vencida a responsabilidade final pelo custo do processo,
inclusive honorários advocatícios (exceto contratuais) no montante total que o laudo venha a fixar.
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9.5.7. Cada Parte permanece com o direito de requerer no juízo comum competente as medidas
judiciais que visem à obtenção de medidas de urgência, cautelares ou antecipatórias, desde que
previamente à constituição do Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como renúncia à
arbitragem. Nesse caso, a Câmara deverá ser imediatamente informada da decisão proferida acerca
da medida requerida ao juízo comum. Após a constituição do Tribunal Arbitral, com a aceitação da
nomeação por todos os árbitros, tais medidas deverão ser requeridas ao Tribunal Arbitral, que poderá
conceder as tutelas urgentes, provisórias e definitivas que entender apropriadas, inclusive as voltadas
ao cumprimento específico das obrigações previstas neste Protocolo e Justificação. Para a execução
coercitiva de medidas concedidas no âmbito da arbitragem, inclusive a sentença arbitral, e demais
procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei n° 9.307/96, as Partes elegem o Foro
Central da Cidade de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. Para a ação de execução da sentença arbitral, as Partes elegem o foro do domicílio do
executado, ou qualquer outro lugar onde este tenha bens sujeitos à execução, a critério da parte
exequente.
9.5.8. As Partes concordam que a Arbitragem deverá ser mantida em confidencialidade e seus
elementos (incluindo, as alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e
quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral), somente
serão revelados ao Tribunal Arbitral, às Partes, aos seus advogados e a qualquer pessoa necessária
ao desenvolvimento da Arbitragem, exceto se a divulgação for exigida para cumprimento das
obrigações impostas por lei, regulação ou por qualquer autoridade competente.

E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes assinam este Protocolo e Justificação em 02 (duas) vias de
igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 28 de março de 2013.

SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS

_______________________________
Nome:
Cargo:

_______________________________
Nome:
Cargo:

BRAZIL PHARMA S.A.

_______________________________
Nome:
Cargo:

_______________________________
Nome:
Cargo:

TESTEMUNHAS

_______________________________
Nome:
RG:
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