BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
(“Companhia”)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2013, às 13
horas, na sede Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gomes de Carvalho, n.º 1.629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-006.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”),
presencialmente ou via telefone.
3.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca e secretariados pelo Sr. Vitor Henrique Daloia.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a incorporação de sua controlada indireta EG
Drogarias S.A., sociedade por ações, com sede social na cidade de Salvador – BA, na Av.
Tancredo Neves, nº 1632, Lojas 07 e 25, Caminho das Árvores, CEP 41820-915, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 13.147.653/0001-40 (“EG”), por sua controlada direta Sant’ana S.A.
Drogaria Farmácias, sociedade por ações com sede na cidade de Camaçari – BA, na Via de
Ligação, S/N, Polo Petroquímico de Camaçari, CEP 42810-260, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
15.103.0470001-58 (“Sant’ana”), conforme termos e condições estabelecidos no Protocolo de
Incorporação e Instrumento de Justificação, firmado em 28 de setembro de 2013, entre os
administradores da EG e da Sant’ana (“Incorporação EG” e “Protocolo EG”, respectivamente);
e (ii) a prática, pelos diretores da Companhia, de todos os atos que se fizerem necessários à
efetivação da Incorporação EG e ao disposto na presente ata.
5.
INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, após ampla discussão das matérias,
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, decidiram:
(i)

Incorporação EG: aprovar, de forma definitiva, tendo em vista o previsto no Artigo 10,
item ‘o’, do Estatuto Social da Companhia, a Incorporação EG, conforme termos e
condições estabelecidos no Protocolo EG, assumindo a Sant’ana os ativos e os passivos
da EG e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, na forma da lei, conforme
descrito no Protocolo EG, que é acompanhado de laudo de avaliação contábil com data
de hoje e que avalia o patrimônio líquido da EG a ser vertido à Sant’ana na data-base de
31 de agosto de 2013, preparado pela ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S,
com sede na Avenida Rio Branco nº 181 - Sala 1802 - parte, Centro, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 20.040-007, registrada no CRC/RJ sob o nº 4.080/O-9, e inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, tendo como responsável técnico o Sr.
Gelson José Amaro, contador, inscrito no CRC/RJ sob o nº 049.669/O-4 e no CPF/MF
sob o nº 339.408.607/78 (“Laudo de Avaliação EG” e “Empresa de Avaliação”,
respectivamente).
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Em razão da Incorporação EG ora aprovada, dar-se-á a extinção da EG de pleno direito,
sendo a mesma sucedida pela Sant’ana, a título universal, em todos os seus direitos e
obrigações.
Fica consignado ainda que, tendo em vista que a Sant’ana é a única sócia da EG no
momento da Incorporação EG, tal Incorporação não ocasionará aumento de capital na
Sant’ana, nos termos do artigo 226, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações, não
acarretando, portanto, emissão de novas ações da Sant’ana a serem atribuídas à
Companhia; e
(ii)

Autorização para Administradores: autorizar os diretores da Companhia a praticarem
todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da Incorporação EG e ao disposto
na presente ata.

6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra
manifestação, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada esta ata em forma de sumário, a qual,
após lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sr. Vitor Henrique Daloia,
secretário. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto
Martins de Souza, José Luiz Depieri, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro José da Silveira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de setembro de 2013.
MESA:
____________________________
Vitor Henrique Daloia
Secretário
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