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FATO RELEVANTE
BRASIL PHARMA S.A., 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, em continuidade aos fatos
relevantes divulgados pela Companhia em 16 de novembro de 2017 e em 7 de dezembro de
2017, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue:
Banco Modal S.A. − empresa especializada escolhida pelos acionistas titulares de
ações em circulação, sem a participação do acionista controlador, para elaboração do laudo
de avaliação das ações de emissão da Companhia, conforme o artigo 8º da Instrução CVM
nº 361, de 05 de março de 2002 – enviou à administração versão ajustada do laudo de
avaliação econômico-financeira das ações de emissão da Companhia no âmbito da oferta
pública voluntária de aquisição de ações (“OPA”) a ser realizada pela Stigma II LLC para
fins da saída da Companhia do segmento especial de listagem “Novo Mercado” (“Laudo de
Avaliação”).
Os ajustes no Laudo de Avaliação tiveram por objetivo elucidar os pedidos de
esclarecimentos realizados pela B3 S.A. ― Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por meio do Ofício
06/2017-SRE, datado de 28 de dezembro de 2017.
De acordo com declaração do Banco Modal S.A., os ajustes realizados no Laudo de
Avaliação não levaram em conta os impactos e efeitos do pedido de recuperação judicial
realizado em 9 de janeiro de 2018 e objeto de fato relevante de mesma data.
Ademais, não houve modificação no valor econômico das ações de emissão da
Companhia, avaliado pela metodologia de fluxo de caixa descontado e pelo preço médio
ponderado das ações no mercado, corresponde ao valor de R$ 0,14 (quatorze centavos) por
ação.

A íntegra do Laudo de Avaliação ajustado está disponível nas páginas eletrônicas da
Comissão de Valores Mobiliários e da Companhia na rede mundial de computadores.
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, 15 de janeiro de 20187.
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