BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos nove dias do mês de fevereiro de 2018, às 10h00, realizada

excepcionalmente na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 25º andar, Sala Joana, Ed. Berrini One, Cid.
Monções, São Paulo, SP, CEP 04571-010.
2.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos, que convidou

a mim, Priscila Rodrigues, para secretaria-lo.
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 25, 30 e 31 de janeiro de 2018, nas páginas 19, 34 e 36, respectivamente;
e (ii) no “Jornal Valor Econômico”, nas edições dos dias 25, 26 e 27 a 29 de janeiro de 2018, nas
páginas C3, B7 e B5, 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 ordinárias de emissão da Companhia, representando,
aproximadamente, 94,49% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no
Livro de Registro de Presença de Acionistas.
5.

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

seguinte ordem do dia: (i) a ratificação do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, deliberado e
aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2018, nos termos
do parágrafo único do artigo 122 da Lei das S.A. e demais disposições regulamentares aplicáveis; e (ii)
aprovar a transferência da sede da Companhia da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830,
Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900 para a Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros,
São Paulo, CEP 05422-902.
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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 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e noventa e

um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, 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.

Aprovar, por 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e noventa e

um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a ratificação do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, deliberado e aprovado, em caráter de urgência, por unanimidade de
votos, sem quaisquer abstenções dos conselheiros e com anuência do acionista controlador da
Companhia, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2018, nos
termos do parágrafo único do artigo 122 da Lei das S.A. e regulamentação aplicável.

6.2.1.

Consignar que o pedido de recuperação judicial foi protocolizado perante a 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, e
autuado sob n.º 1000990-38.2018.8.26.0100.

6.3.

Aprovar, por 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e noventa e

um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a transferência da sede da
Companhia da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, para Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros, São Paulo, CEP 05422-902, com a
consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
nova redação:
“Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo - SP, na Rua dos
Pinheiros, n.º 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, podendo manter filiais e
escritórios de representação em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante
deliberação da Diretoria”.
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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 assinada pelos presentes. São Paulo, 09 de fevereiro de 2018.
Mesa: Leonardo Leirinha Souza Campos, Presidente, e Priscila Rodrigues, Secretária. Acionistas
presentes: Stigma II LLC, neste ato representada por seu procurador Sr. Leonardo Leirinha Souza
Campos.
Certidão: Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada entre as páginas 02 a
04 do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.
São Paulo, 09 de fevereiro de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos

Priscila Rodrigues

Presidente da Mesa

Secretária
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