BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2017, às

11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2.º e 3.º andares, Itaim Bibi, CEP
04543-900.
2.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Bocchino Ferrari e secretariados

pela Sra. Elizabeth Mendes.
3.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei n.º

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, nas edições dos dias 08, 11 e 12 de abril de 2017, nas páginas 58, 50 e
60, respectivamente; e (ii) no “Jornal Valor Econômico”, nas edições dos dias 08/09/10, 11 e 12
de abril de 2017, nas páginas B5, B7 e B9, respectivamente.
4.

PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 106.855.091 (cento e seis milhões,

oitocentas e cinquenta e cinco mil e noventa e uma) ações de emissão da Companhia,
representando, aproximadamente, 94,49% (noventa e quatro inteiros e noventa e quatro
centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no
Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presente também o representante da
administração, Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos.
5.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas para examinar, discutir e votar a respeito

da seguinte ordem do dia: (i) consignar a renúncia dos Srs. Andrea Di Sarno Neto, Carlos Daniel
Rizzo da Fonseca, Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi Coelho
Lobo, Allan Hadid e, Fernando Paes de Carvalho aos cargos de membros do Conselho de
Administração da Companhia; (ii) eleger 2 (dois) novos membros efetivos do Conselho de
Administração para completar o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da
assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (“AGO 2017”); (iii) ratificar a eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia aprovada nas Reuniões do Conselho de
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Administração realizadas em 6 de abril de 2017, para completar o prazo de gestão que se
encerrará na data de realização da AGO 2017; (iv) eleger, dentre os membros do Conselho de
Administração, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) ratificar a
celebração, pela Companhia, do instrumento de Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito
Bancário n.º 2017011201, bem como a constituição de suas respectivas garantias, conforme
aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de abril de
2017, às 14:00 horas (“RCA CCB e Debêntures”); e (vi) ratificar a celebração, pela Companhia,
do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em
Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil
Pharma S.A.”, bem como a constituição de suas respectivas garantias, conforme aprovado na
RCA CCB e Debêntures.
6.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a

leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após exame, discussão e votação
das matérias, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
6.1.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a lavratura da ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., bem como a
publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2.º do artigo
130 da Lei das S.A.
6.2.

Consignar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a renúncia dos Srs. Carlos Daniel Rizzo
da Fonseca, Andrea Di Sarno Neto, Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo
Zoghbi Coelho Lobo, Allan Hadid e Fernando Paes de Carvalho, e outorgar, pela Companhia, a
mais rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação ao período em que atuaram
como membros efetivos ou suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para nada
mais reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer título ou a qualquer tempo, incluindo montantes
decorrentes de indenização ou quaisquer outros valores potencialmente devidos à Companhia,
pelos administradores, em razão de suas atuações como membros do Conselho de
Administração da Companhia.

6.3.

Consignar que o acionista controlador, Stigma II LLC, solicitou a exclusão da candidatura

do Sr. Bruno Dario Werneck ao cargo de membro efetivo e independente do Conselho de
Administração da Companhia, conforme requerido nesta data pelo mesmo. Inexistindo outro
candidato indicado para ocupar o cargo, foi aprovado unanimidade dos presentes, representando
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106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, noventa e um) votos
favoráveis que referido cargo ficasse vago.
6.4.

Aprovar, após a análise dos currículos e demais informações pertinentes, por

unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e
noventa e um) votos favoráveis, a eleição de 1 (um) membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, para completar o prazo de gestão que se encerrará na data de
realização da AGO 2017, conforme segue:
(i)

Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, brasileiro, em união estável,

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.405.893-5
(SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o n.º 150.915.381-00, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Orobó, n.º 928, CEP 05466-030,
eleito por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e
cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, para ocupar o cargo de membro efetivo e
independente do Conselho de Administração da Companhia;
6.4.1.

Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da
legislação aplicável, foi informado aos acionistas que o membro do Conselho de
Administração ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a
declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no
artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002.

6.4.2.

O membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito tomará posse em
seu respectivo cargo e será investido nos poderes necessários ao exercício de suas
atribuições mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia em até 30 (trinta) dias
contados desta data, observado o previsto no item 6.4.3 abaixo.

6.4.3.

A posse e investidura do membro do Conselho de Administração ora eleito fica
condicionada à efetiva assinatura e apresentação da respectiva declaração de
desimpedimento, nos termos da legislação aplicável e prévia assinatura do respectivo
Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA.

6.4.4.

O Sr. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, ora eleito como membro do Conselho de
Administração, é considerado Conselheiro Independente da Companhia para fins do
disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
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6.5.

Ratificar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a eleição dos Srs. (i) Paulo Remy Gillet
Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º
35.265.568-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 139.772.102-20, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543011; (ii) Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, economista e administrador financeiro,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.553.631-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º
169.174.328-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar,
Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011; e (iii) Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.732.824-5 (SSP/SP), inscrito
no CPF/MF sob o n.º 177.831.188-10, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano,
CEP 04543-011, todos eleitos nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 6 de
abril de 2017, conforme faculta o artigo 150, caput, da Lei das S.A. e o artigo 9.º, § 5.º, do Estatuto
Social da Companhia, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da
Companhia, com prazo de gestão até a data de realização da AGO 2017.
6.6.

Nos termos do artigo 9.º, §6.º do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por

unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e
noventa e um) votos favoráveis, a eleição do Sr. Roberto Bocchino Ferrari, acima qualificado,
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Paulo Remy Gillet Neto,
acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
6.6.1.

Considerando as deliberações dos itens 6.1 a 6.5 acima, consignar a composição do
Conselho de Administração da Companhia até a data de realização da AGO 2017,
conforme segue:
(i)

Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula

de Identidade RG n.º 12.732.824-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 177.831.18810, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano,
CEP 04543-011, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da
Companhia;
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(ii)

Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.265.568-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF
sob o n.º 139.772.102-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º
2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011, membro
efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
(iii)

Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, economista e administrador

financeiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.553.631-9 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o n.º 169.174.328-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543011, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e
(iv)

Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, brasileiro, em união estável,

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.405.893-5
(SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o n.º 150.915.381-00, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Orobó, n.º 928, CEP 05466-030,
membro efetivo e independente do Conselho de Administração da Companhia.
6.6.2.

Consignar que, para o restante do atual mandato do Conselho de Administração,
permanecerão vagos um cargo de membro efetivo independente do Conselho de
Administração e os cargos de membros suplentes.

6.7.

Ratificar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, (i) a celebração, pela Companhia, do
instrumento de Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201 (“CCB” e
“Primeiro Aditamento”, respectivamente), para o fim de, dentre outras alterações nas
características, termos e condições da dívida representada pela CCB, alterar sua data de
vencimento, nos exatos termos e condições aprovados na RCA CCB e Debêntures, cuja minuta
se encontra arquivada na sede da Companhia; e (ii) a constituição e prestação, pela Companhia,
de garantias em favor do Novo Credor no âmbito do Primeiro Aditamento, nos exatos termos e
condições aprovados na RCA CCB e Debêntures, cujas minutas se encontram arquivadas na
sede da Companhia.
6.8.

Ratificar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, (i) a celebração, pela Companhia, do

5

“Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em
Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil
Pharma S.A.” (“Sétima Emissão”), nos exatos termos e condições aprovados na RCA CCB e
Debêntures, cuja minuta se encontra arquivada na sede da Companhia; e (ii) a constituição de
garantias no âmbito da Sétima Emissão, nos exatos termos e condições aprovados na RCA CCB
e Debêntures, cujas minutas se encontram arquivadas na sede da Companhia.
6.9.

Por fim, deliberaram aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas

e quaisquer providências e a celebrar todos e quaisquer instrumentos necessários à execução
das deliberações ora aprovadas, inclusive para a constituição das garantias previstas acima,
para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que os eventuais
aditamentos, bem como tomar todas as providencias necessárias para sua devida formalização.
7.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a

assembleia geral extraordinária e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da
Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Local e Data:
São Paulo, 24 de abril de 2017. Mesa: (aa) Roberto Bocchino Ferrari, Presidente, e Elizabeth
Mendes, Secretária. Acionistas presentes: (aa) Stigma II LLC, neste ato representada pelo Sr.
Nilton Bertuchi.
Certidão: Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada entre as
páginas 87 a 92 do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.
São Paulo, 24 de abril de 2017.

Roberto Bocchino Ferrari

Elizabeth Mendes

Presidente

Secretária
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