BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
COMUNICADO AO MERCADO
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, nº 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 continuidade aos fatos
relevantes divulgados em 21 de janeiro de 2019, 10 de janeiro de 2019, 27 de novembro de
2018 e 9 de janeiro de 2018, e aos comunicados ao mercado divulgados em 28 de setembro
de 2018, 27 de setembro de 2018 e 17 de setembro de 2018, vem informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral o quanto segue.
A Companhia tomou conhecimento da veiculação de informações na mídia sobre o
estágio atual e os possíveis andamentos do processo de recuperação judicial da Companhia, em
trâmite no Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca
de São Paulo/SP (“Processo de Recuperação Judicial”).
O plano de recuperação judicial da Companhia, disponibilizado aos acionistas e ao
mercado em geral nos sites da Companhia e da CVM em 17 de setembro de 2018, foi
amplamente discutido junto aos credores da Companhia. Em 27 de setembro de 2018, ele foi
aprovado pela maioria do voto dos credores de cada classe crédito existente1. O Juízo do
Processo de Recuperação Judicial homologou o plano aprovado pelos credores em 27 de
novembro de 2018 (“Plano de Recuperação Judicial”).
Dentre outras medidas, o Plano de Recuperação Judicial prevê a alienação de
determinados ativos e unidades da Companhia, incluindo a rede de drogarias “Farmais” (“UPIs
Farmais”) e outros pontos comerciais. A alienação dos ativos será conduzida por meio de
certame público de concorrência, na forma estabelecida pelo Plano de Recuperação Judicial.

Conforme já divulgado, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial na assembleia geral de credores
realizada em 27 de setembro de 2018 contou com o voto favorável da maioria dos credores de cada classe de
crédito existente, nas seguintes proporções: (i) Classe I – créditos trabalhistas: aprovação por 97,44% dos
titulares de créditos presentes; (ii) Classe III – créditos quirografários: aprovação por 67,80% dos titulares de
créditos presentes, equivalentes a 80,23% dos créditos totais da classe; e (iii) Classe IV – créditos de micro e
pequenas empresas: aprovação por 100% dos titulares de créditos presentes. Destaca-se que a Companhia
não tem credores da Classe II – créditos com garantia real.
1

Conforme informado no fato relevante de 21 de janeiro de 2019 e em comunicado ao
mercado de 28 de janeiro de 2019, foram apresentadas e homologadas judicialmente
manifestação de interesse e habilitação para aquisição de 2 (dois) pontos comerciais, na forma
estabelecida no Plano de Recuperação Judicial e de acordo com o determinado pelo Juízo da 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Em relação à alienação das UPIs Farmais, conforme estabelecido pelo Juízo, os
procedimentos de alienação deverão ser concluídos em até 120 (cento e vinte) dias contados da
decisão homologatória. A administração da Companhia está tomando as medidas necessárias
para determinar a nova data e os procedimentos para realização do certame público de
concorrência para alienação das UPIs Farmais, em observância aos termos previstos no Plano
de Recuperação Judicial. Tanto a nova data quanto os procedimentos do certame público
deverão ser autorizados pelo juízo competente no âmbito do Processo de Recuperação Judicial.
Reitera-se que a administração da Companhia está empenhada em viabilizar o Plano de
Recuperação Judicial e assegurar a recuperação do efetivo reequilíbrio da situação econômica
da Companhia. Não há, neste momento, expectativa de retomar a negociação do Plano de
Recuperação Judicial.
A Companhia reafirma seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento do assunto aqui tratado e de qualquer outro assunto de
interesse do mercado.
São Paulo, 28 de janeiro de 2019.
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