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 Rua dos Pinheiros, n.º 498, 9º andar, Pinheiros,
CEP 05422-902, 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 o quanto segue:
A Companhia recebeu, nesta data, notificações enviadas pelo BTGI VIII Empreendimentos e
Participações S.A. (“BTGI”) e pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), comunicando o vencimento
antecipado das seguintes Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela Companhia e cujo saldo devedor em
conjunto é, nesta data, de aproximadamente R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais)
(“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.
Os administradores informam, ainda, que estão avaliando os eventuais impactos de referido
vencimento antecipado no contexto de sua reestruturação societária e econômica, reiterando 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, 09 de fevereiro de 2018.
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