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FATO RELEVANTE
A BRASIL PHARMA S.A. (BPHA3) (“Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução
CVM 358”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foi
convocada Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 26 de outubro de 2015 (“AGE”),
a qual terá, dentre outras matérias, o grupamento da totalidade de ações de sua emissão, nos
seguintes termos e condições:

(i)

Grupamento de Ações: Será proposta a realização do grupamento das atuais
363.051.086 (trezentos e sessenta e três milhões, cinquenta e uma mil e oitenta e seis)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social, na
proporção de 50 (cinquenta) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária (“Fator
de Grupamento”), sem modificação do capital social. Após a consumação do
grupamento, se aprovado na AGE, o capital social da Companhia permanecerá no
montante de R$1.841.641.846,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e um milhões,
seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove
centavos), dividido em 7.261.021 (sete milhões, duzentas e sessenta e uma e vinte e
uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

(ii)

Prazo para Ajuste da Posição Acionária: Os acionistas da Companhia poderão, no
prazo de 30 (trinta) dias após a AGE, a seu livre critério, ajustar suas posições em
múltiplos de 50 (cinquenta), por meio de negociações privadas ou através de corretoras
de sua preferência, autorizadas a operar pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), de modo que essas posições
acionárias não gerem frações após o grupamento das ações.

(iii)

Alienação das Frações Remanescentes: As eventuais frações de ações ainda
detidas pelos acionistas após o decurso do período de ajuste da posição acionária,
descrito no item (ii) acima, serão grupadas em números inteiros para realização de
venda em leilão a ser realizado na BM&FBovespa durante 10 (dez) dias, sendo os
respectivos valores creditados em conta corrente do detentor de fração em até 6 (seis)
dias do leilão, proporcionalmente à sua fração.

(iv)

Alteração Estatutária: Caso o grupamento seja aprovado, consequentemente será
realizada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir
a nova quantidade de ações ordinárias emitidas representativas do seu capital social.

O edital de convocação com a íntegra das matérias a serem discutidas foram publicadas no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, no site da CVM
(www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br).

O presente Fato Relevante é publicado pela Companhia exclusivamente em atendimento à
Instrução CVM 358, possuindo caráter exclusivamente informativo.

São Paulo, 09 de outubro de 2015.
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