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BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUCIAL
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2018

Senhores Acionistas,
A administração da BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade por
ações de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos
Pinheiros, nº 498,

9º

andar,

Pinheiros, CEP

05422-902, inscrita

no CNPJ/MF

sob o

n.º 11.395.624/0001-71, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35.300.374.797, registrada na Comissão de Valores Mobiliários como companhia
aberta categoria “A” sob o código n.º 02250-0 (“Companhia” ou “BRPH”), nos termos da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), vem apresentar a V.Sas. a presente proposta
(“Proposta”) a ser submetida à deliberação da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia
21 de março de 2018, às 14 horas, na sede da Companhia (“Assembleia Geral”).
1.

OBJETO
O objeto desta Proposta é a análise das matérias submetidas à Assembleia Geral, a saber:
(i)

tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos
da Silva Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo aos cargos de membros
do Conselho de Administração da Companhia; e

(ii)

eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração com prazo de gestão
até a assembleia geral ordinária que apreciar as demonstrações contábeis do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

2.

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS
A administração da Companhia colocou à disposição das Senhoras e dos Senhores Acionistas

na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br/), da
CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br) na rede
mundial de computadores (internet), a presente Proposta para Assembleia Geral.
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3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral de acionistas será convocada

por anúncio publicado nos jornais habitualmente utilizados pela Companhia por 3 (três) vezes, no
mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia e a ordem do dia.
De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio de convocação de
assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência da assembleia geral no diário oficial do estado onde se localiza a sede da companhia e
em jornal de grande circulação editado no local da sede.
No que tange especificamente à Companhia, a convocação da Assembleia Geral será
publicada, por 3 (três) vezes, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico.

4.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL
Tendo em vista que a Assembleia Geral discutirá temas de interesse da Companhia e de

V.Sas., apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas ou de representantes de
acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral.
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para
participar da Assembleia Geral, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes
documentos:
(i)

documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);

(ii)

comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido
pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da
Companhia, o qual recomenda-se que tenha sido expedido a, no máximo, 5 (cinco)
dias antes da data de realização da Assembleia Geral;

(iii)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas,
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente;

(iv)

na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada de procuração
com firma reconhecida, devidamente regularizada na forma da lei.

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
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eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a
respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira
do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos
societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos
do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, da Lei n.º 10.406, de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do
lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da
outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma
do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.; e (ii) as
pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no
âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de novembro de 2014, ser representadas por
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do
Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou
advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas
dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento
não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em
Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e
registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, nos termos do artigo 23 do Estatuto
Social da Companhia, a Companhia solicita às Senhoras e aos Senhores Acionistas que depositem os
documentos necessários para participação na Assembleia Geral com, no mínimo, 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, aos cuidados do Departamento Jurídico:
Departamento Jurídico
Rua dos Pinheiros, nº 498
9º andar, Pinheiros – São Paulo – SP, Brasil
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CEP 05422-902
Tel.: 55 (11) 2117-5200
Fax: +55 11 2117-5290
E-mail: ri@brph.com.br
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem
o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia
Geral, conforme o disposto no § 2.º do artigo 5.º da ICVM 481/2009.
5.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
A Instrução CVM nº 561, de 7 de abril de 2015 (“ICVM 561/2015”), que alterou a ICVM

481/2009, regulamentou a votação a distância e a inclusão de propostas de deliberação e candidatos
em assembleias gerais de companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade
administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores. No exercício de 2018, a
adoção do boletim de voto a distância tornou-se obrigatória para todas as companhias abertas em tais
condições.
Dessa forma, foi disponibilizado boletim de voto a distância pela Companhia, na presente data,
nas páginas da Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3
(http://www.b3.com.br) na rede mundial de computadores, em versão passível de impressão e
preenchimento manual.
O boletim de voto a distância constante do Anexo I contém as matérias constantes da agenda
da assembleia geral arroladas no item 1 desta Proposta. Os acionistas que optarem por manifestar
seus votos a distância na Assembleia Geral deverão preencher o boletim de voto a distância
disponibilizado pela Companhia indicando se desejam aprovar, rejeitar ou abster-se de votar nas
deliberações descritas no boletim, observados os seguintes procedimentos:
a) Envio do boletim diretamente à Companhia
Depois de preenchido o boletim, os senhores acionistas deverão enviar, por meio de
correspondência ao endereço do escritório da Companhia localizado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, aos cuidados do
Departamento Jurídico da Companhia, observando-se os requisitos previstos no art. 21-M da ICVM
481/2009, os seguintes documentos:
(i)

Via física do boletim de voto a distância relativo a assembleia geral, devidamente
preenchido, rubricado e assinado;

(ii)

Cópia autenticada dos seguintes documentos:
a. Para pessoas físicas: documento de identidade com foto.
b. Para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os
demais documentos societários que comprovem a representação do acionista, bem
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como documento de identidade com foto do representante legal.
c.

(iii)

Para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política
de voto do fundo e demais documentos societários que comprovem os poderes de
representação; e documento de identidade com foto do representante legal.

Comprovante da qualidade de acionista, através de extrato expedido pela instituição
depositária de ações escriturais ou em custódia, nos termos do artigo 41 da Lei 6.404/76,
conforme alterada. A Companhia poderá dispensar a apresentação do comprovante pelo
titular de ações que conste da relação de acionistas fornecida pelo seu atual escriturador.

Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados e
legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela legislação vigente.
É facultado aos acionistas encaminhar previamente uma via digitalizada da documentação
supramencionada para o endereço eletrônico ri@brph.com.br, todavia, somente serão computados os
votos cuja documentação original tenha sido recebida na sede social da Companhia até o dia 14 de
março de 2018.
Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/2009 a Companhia comunicará aos acionistas, por
meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no boletim de voto a
distância, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do seu recebimento, sobre a validade do boletim de
voto a distância e dos documentos que o acompanham. A Companhia comunicará aos acionistas, no
mesmo prazo, sobre eventual necessidade de retificação ou reenvio do boletim e/ou dos documentos
que o acompanham, o que deverá ser feito até 14 de março de 2018.
b) Envio por meio dos prestadores de serviço
Conforme facultado pelo art. 21-B da ICVM 481/2009, além do envio do boletim de voto a
distância diretamente para a Companhia, os senhores acionistas poderão enviar instruções de
preenchimento do boletim de voto a distância para prestadores de serviço aptos a prestar serviços de
coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância, desde que
referidas instruções sejam enviadas até 14 de março de 2018.
Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do agente de custódia
dos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositário
central, caso seja prestado este serviço pelo respectivo agente, ou, caso as ações estejam em ambiente
escritural, por intermédio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de
escrituração de ações da Companhia (“Escriturador”).
As instruções de voto feitas por acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que
estejam em ambiente escritural deverão ser entregues em qualquer agência do Escriturador em
território nacional.
O agente de custódia e o Escriturador verificarão as instruções de voto fornecidas pelos
acionistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do acionista para exercício do direito
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de voto, função que caberá à Companhia.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e/ou
com o Escriturador, caso necessitem de informações adicionais, para verificar os procedimentos por
eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e
informações exigidos para tanto. Referidos prestadores de serviço comunicarão aos acionistas o
recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou reenvio, devendo prever os
procedimentos e prazos aplicáveis.
No caso de acionistas que possuam parte das ações de emissão da Companhia de sua
titularidade em custódia e parte em ambiente escritural, ou que possuam ações custodiadas em mais
de uma instituição custodiante, as instruções de voto podem ser enviadas apenas para uma instituição,
sendo que o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações de titularidade do acionista.
Em atendimento à ICVM 481/2009, serão desconsideradas quaisquer instruções de voto
divergentes em relação a uma mesma deliberação e que tenham sido emitidas por um mesmo
acionista, considerado, para tanto, o seu número no CPF ou CNPJ, conforme o caso.
Adicionalmente, a Administração da Companhia esclarece que, nos termos do art. 21-L da
ICVM 481/2009 e observados os prazos previstos no § 1º e os percentuais mínimos de participação
previstos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II, faculta-se aos acionistas incluir no boletim, candidatos ao
conselho de administração da Companhia.
Nesse caso, caso o acionista queira incluir candidatos a membros do Conselho de
Administração no boletim, deverá apresentar tais propostas ao endereço do escritório da Companhia
localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar,
Pinheiros, CEP 05422-902, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia, ou para o endereço
eletrônico ri@brph.com.br.
As solicitações de inclusão devem ser formuladas de acordo com o artigo 21-G da ICVM
481/2009 e virem acompanhadas dos seguintes documentos, conforme aplicável:
(i)

informações elencadas nos artigos 8 a 21 da ICVM 481/2009 a respeito dos candidatos
e/ou da proposta objeto de inclusão no boletim de voto a distância;

(ii)

indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso;

(iii)

documentos que comprovem a qualidade de acionista, conforme o item 4 acima;

(iv)

documentos que comprovem a participação acionária requerida para referida
solicitação; e

(v)
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no caso de inclusão de proposta, informações descritas no Anexo 21-M-II da ICVM

481/2009 a respeito do acionista que solicitar a inclusão.
Nos termos do artigo 21-N da ICVM 481/2009, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
recebimento de solicitação de inclusão de candidatos no boletim de voto a distância, a Companhia
comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço indicado na referida solicitação,
sobre:
(i)

a inclusão da solicitação no boletim de voto a distância a ser divulgado pela
Companhia; ou

(ii)

caso haja necessidade de retificação da solicitação, os documentos e alterações
necessários para referida retificação, que deverá ser feito nos prazos do artigo 21-L, §
1º da ICVM 481/2009.

Por fim, nos termos do art. 21-O da Instrução CVM nº 481/2009, a solicitação de inclusão pode
ser revogada a qualquer tempo até a data de realização da assembleia geral, mediante comunicado
escrito dos respectivos proponentes, endereçado ao diretor de relações com investidores da
companhia, caso em que os votos que já tiverem sido conferidos a ela serão desconsiderados.
6.

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
Como regra geral, enunciada no artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais instalam-se,

em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um quarto) das
ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de
ações com direito a voto.
Em caráter excepcional, quando as assembleias gerais extraordinárias tiverem por objeto a
reforma do estatuto social, os conclaves somente serão validamente instalados, em primeira
convocação, com a presença de acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 2/3 (dois
terços) do capital social com direito a voto, nos termos do artigo 135 da Lei das S.A.
Nesse sentido, em consonância com a regra geral instituída no artigo 125 da Lei das S.A.,
considerando as matérias ora submetidas à deliberação, a Assembleia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações
com direito de voto.
7.

DELIBERAÇÕES
Nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das assembleias gerais de

acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos,
desconsideradas as abstenções.
Visto que as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria
especial prevista em lei, a aprovação das matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações
presentes à Assembleia Geral, desconsideradas as abstenções, observadas ainda as regras de voto
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múltiplo e voto em separado para eleição de membros do Conselho de Administração, conforme o caso.
8.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no “Livro

de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas
presentes (artigo 130, caput, da Lei das S.A.). Embora recomendável que todos os acionistas presentes
assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares de ações suficientes para constituir
a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral (artigo 130, caput, da Lei das S.A.).
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário dos
fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações
tomadas (artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A.). Nesse caso, os documentos ou propostas submetidos à
assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, serão numerados,
autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia (artigo
130, § 1.º, “a”, da Lei das S.A.). Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista interessado, autenticará
exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado (artigo 130,
§ 1.º, “b”, da Lei das S.A.).
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral,
devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (artigo 130, caput, da Lei das S.A.), que serão
enviadas eletronicamente à CVM e à B3, apresentadas a registro na junta comercial do estado da sede
da companhia e publicadas no diário oficial e em jornal de grande circulação (artigos. 135, § 1.º, e 289
da Lei das S.A.). Companhias abertas poderão, desde que autorizado pela assembleia geral, publicar
a ata com omissão das assinaturas dos acionistas (artigo 130, § 2.º, da Lei das S.A.).
Desse modo, a Administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na forma de
sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e que sua publicação seja
efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.
9.

ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL
O objetivo desta seção é apresentar as informações relevantes à análise das matérias

submetidas à apreciação de V.Sas. na Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção
e a tomada de decisão informada e refletida por parte das Senhoras e dos Senhores Acionistas.
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9.1

TOMAR CONHECIMENTO DA RENÚNCIA DOS SRS. ROBERTO BOCCHINO FERRARI, LUIZ CARLOS DA

SILVA CANTÍDIO JÚNIOR E LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO AOS CARGOS DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.
Em 28 de dezembro de 2017, os Srs. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de
Mello Belluzzo apresentaram cartas de renúncia aos cargos de membros independentes do Conselho
de Administração da Companhia.
Em seguida, no dia 09 de janeiro de 2018, o Sr. Roberto Bocchino Ferrari também apresentou
carta de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Assim, considerando a vacância dos referidos cargos do Conselho de Administração da
Companhia, a presente Assembleia Geral é convocada para que os acionistas tomem conhecimento
da renúncia dos Srs. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo e Roberto
Bocchino Ferrari, cujas cartas de renúncia ficaram arquivadas na sede da Companhia, e elejam os
novos membros do Conselho de Administração, conforme destacado no item 10.2 abaixo.
9.2

ELEIÇÃO DE 3 (TRÊS) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM PRAZO DE GESTÃO ATÉ A

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE APRECIAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nos termos do artigo 9º do estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração é
composto por 5 (cinco) membros, eleitos e destituíveis pela assembleia geral, com mandato unificado
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Por conseguinte, considerando as renúncias referidas no item 10.1 acima, os 3 (três) membros
a serem eleitos na Assembleia Geral deverão completar o prazo de gestão dos conselheiros
renunciantes, que se encerrará com a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que
deliberar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Administração ressalta que desde o recebimento das cartas de renúncia indicadas no item
10.1, a Companhia passou a buscar ativamente nomes que pudessem compor seu Conselho de
Administração, em substituição aos ex-conselheiros, observando a legislação vigente e o Regulamento
do Novo Mercado.
Nesse sentido, após a finalização desse processo de prospecção de potenciais candidatos, a
Administração da Companhia propõe a eleição dos seguintes membros para completar o prazo de
gestão dos conselheiros renunciantes,

(i)

Henrique Souza e Silva Pereto, indicado também para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração;

(ii)
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André Felipe de Oliveira Seixas Maia; e

(iii)

Carlos Eduardo Monte Alegre Toro.

Informações adicionais sobre os candidatos ao Conselho de Administração da Companhia, em
atendimento ao disposto no artigo 10, I, da ICVM 481/2009, encontram-se disponíveis na forma do
Anexo II.
Adicionalmente, observa-se que, de acordo com art. 17 do Regulamento do Novo Mercado, a
assembleia geral deve declarar quais membros do Conselho de Administração preenchem os critérios
de independência previstos no Regulamento.
Nesse sentido, a Administração ressalta que os Srs. Henrique Souza e Silva Pereto, André
Felipe de Oliveira Seixas Maia e Carlos Eduardo Monte Alegre Toro foram indicados na condição de
membros independentes do Conselho de Administração.
Em observância ao disposto nos artigos 16 e 17 do Regulamento do Novo Mercado, os ora
indicados encaminharam declaração ao Conselho de Administração atestando o seu enquadramento
em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.
A esse respeito, a Administração salienta que o Conselho de Administração, em reunião
realizada em 15 de fevereiro de 2018, deliberou, por unanimidade, com base na declaração dos
conselheiros ora indicados, que os candidatos se enquadram nos critérios de independência previstos
no Regulamento do Novo Mercado.
O relatório com a análise de independência dos candidatos, elaborado pelo Conselho de
Administração, encontra-se no Anexo III.

9.2.1

Indicação de candidatos para compor o conselho de administração
O acionista que desejar indicar candidatos para o conselho de administração poderá notificar

a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação dos candidatos.
Nos termos do artigo 3.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367/2002”),
o acionista que submeter a indicação de membro do conselho de administração deverá apresentar, no
mesmo ato:

(i)

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento ou declarar que obteve do
indicado a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando
as eventuais ressalvas; e

(ii)

o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação,
experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no
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momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal
ou consultivo em outras companhias.
Conforme previsto na ICVM 367/2002, a declaração de desimpedimento deverá ser firmada em
instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao conselho de administração de que:

(i)

não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147
da Lei das S.A.;

(ii)

não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela
CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta,
como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;

(iii)

atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei
das S.A.; e

(iv)

não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia,
na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.

De acordo com a ICVM 367/2002, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o
candidato que: (a) tenha sido eleito por acionista que também elegeu conselheiro de administração em
sociedade concorrente; e (b) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que o elegeu.
A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos mínimos
determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI) para o registro da ata
da assembleia geral pela Junta Comercial (item 2.2.5.1 c/c item 6.2.6.1 do Anexo III da Instrução
Normativa do DREI n.º 10, de 05/12/2013):
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(i)

nome civil por extenso;

(ii)

nacionalidade;

(iii)

estado civil e regime de bens;

(iv)

profissão;

(v)

número de identidade e órgão expedidor;

(vi)

número do CPF; e

(vii)

residência com endereço completo.

Além da declaração de desimpedimento, do nome e da qualificação completa e do currículo
contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367/2002, para garantir a simetria e a ampla
divulgação de informações, o acionista que indicar candidato ao conselho de administração deverá,
também, incluir as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme
disposto pela ICVM 481/2009.
Uma vez recebida a indicação de candidato para membro do conselho de administração
contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367/2002, a Companhia divulgará um “aviso aos
acionistas” informando sobre a indicação apresentada. Esta divulgação se dará pelo Sistema
Empresas.NET, na categoria “Aviso aos Acionistas”, tipo “outros avisos”, incluindo no assunto que se
trata de indicação de candidatos a membro do conselho de administração apresentada por acionistas
minoritários.
Vale ressaltar que a indicação de candidato poderá ser realizada na própria Assembleia Geral
pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverão
apresentar os documentos e informações acima mencionados.
Adicionalmente, frisa-se que, nos termos do art. 21-L da ICVM 481/2009, e observados os
percentuais mínimos de participação previstos no Anexo 21-L-I da mesma norma, conforme abaixo,
faculta-se aos acionistas incluir no boletim candidatos ao conselho de administração da Companhia.

Capital social (R$)

% de participação

X≤

500.000.000,00

2,5

500.000.000,00

<X≤

2.000.000.000,00

1,5

2.000.000.000,00

<X≤

10.000.000.000,00

1,0

10.000.000.000,00 < X

0,5

Nesse sentido, considerando o atual capital social da Companhia, o percentual para requerer
a inclusão de candidatos no boletim é de, pelo menos, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do
capital social total e votante.
Em atenção ao prazo estabelecido no art. 21-L, § 1º, inciso I, alínea “b”, da ICVM 481/2009, a
Administração informa que os acionistas que desejarem incluir candidatos no boletim de voto a
distância deverão encaminhar as informações acima até o dia 24 de fevereiro de 2018.
9.2.2

Votação majoritária
Como regra, a eleição dos membros do conselho de administração é realizada por votação

majoritária, na qual cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular.
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Nessa hipótese, a eleição dos membros do conselho de administração poderá ser votada
individualmente, considerando-se cada um dos candidatos isoladamente, ou por chapas de candidatos.
A Administração propõe que a eleição dos membros do conselho de administração seja
realizada por meio de votos em cada candidato isoladamente.
Para permitir a maior participação dos acionistas, o presidente da Assembleia Geral colocará
em votação o nome de cada candidato que tenha sido indicada pela administração, ou pelos acionistas
da Companhia. Dessa forma, os senhores acionistas poderão manifestar seus votos favoráveis,
contrários ou de abstenção individualmente para cada candidato indicado.
Tendo em vista que o artigo 129 da Lei das S.A. prevê que as deliberações da assembleia geral
são tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções, a eleição dos membros
do conselho de administração dependerá do voto favorável de mais da metade dos votos válidos dos
acionistas presentes que sejam proferidos em tal eleição.
Assim, quando o presidente da Assembleia Geral colocar em votação os nomes dos candidatos
indicados para a eleição dos membros do conselho de administração, tal candidato será considerado
eleito se receber a maioria absoluta dos votos, desconsideradas as abstenções.
Caso após a análise e votação de todos os candidatos apresentados, nenhum deles receba os
votos correspondentes à maioria absoluta dos votos, será realizada, na própria Assembleia Geral, uma
segunda votação entre os dois candidatos mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da
metade dos votos proferidos nesta segunda votação.
9.2.3

Voto múltiplo
Nos termos do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista ou o conjunto de acionistas

representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, pode requerer a
adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de administração. Tratase de procedimento de eleição por meio do qual se atribui a cada ação tantos votos quantos sejam os
cargos a preencher no conselho de administração, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular
os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
Consoante o artigo 291 da Lei das S.A., a CVM pode fixar escala reduzindo o percentual mínimo
para solicitar o procedimento de voto múltiplo em função do capital social das companhias abertas.
Nesse sentido, o artigo 1.º da Instrução CVM n.º 165, 11 de dezembro de 1991, conforme alterada
(“ICVM 165/1991”) apresenta a seguinte escala para requerimento de voto múltiplo:
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Intervalo do Capital Social (R$)

Percentual Mínimo do Capital Votante para
Solicitação de Voto Múltiplo %

0 a 10.000.000

10

10.000.001 a 25.000.000

9

25.000.001 a 50.000.000

8

50.000.001 a 75.000.000

7

75.000.001 a 100.000.000

6

acima de 100.000.001

5

Considerando que o capital social da Companhia, no último dia do mês anterior à convocação
da Assembleia Geral era superior ao limite de R$100.000.001,00 (cem milhões e um real), o percentual
para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de
administração da Companhia é de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social total e votante,
nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da ICVM 165/1991.
Assim, tendo em vista que o capital social da Companhia, acima transcrito, está dividido em
113.081.127 (cento e treze milhões, oitenta e um mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, o pedido
de voto múltiplo poderá ser feito por acionista ou grupo de acionistas titular de, no mínimo, 5.654.056
(cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia.
De acordo com a Lei das S.A., a requisição do voto múltiplo deve ser feita por meio de
notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da
Assembleia Geral. Importante notar que, conforme dispõe o § 4.º do artigo 132 do Código Civil, os
prazos fixados em hora são contados de minuto a minuto.
Uma vez recebido o requerimento de voto múltiplo pelo acionista ou conjunto de acionistas
representando o percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto,
desconsideradas as ações em tesouraria, a Companhia, em conformidade com a legislação aplicável,
divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito da realização da eleição dos membros do
conselho de administração por meio do processo de voto múltiplo, conforme solicitado pelos acionistas
da Companhia.
Não obstante, visto que a eleição visa apenas a preencher 3 (três) cargos vagos no Conselho
de Administração para completar o prazo de gestão dos conselheiros renunciantes, a Companhia
entende que voto múltiplo não será aplicável à Assembleia Geral.
A esse respeito, a Companhia destaca que a eventual adoção do mecanismo de voto múltiplo
no presente conclave daria ensejo a um cenário em que o Conselho de Administração teria parte dos
seus membros eleita por meio de votação majoritária, e parte eleita por meio do voto múltiplo.
Dessa composição, resultariam diversas dificuldades práticas, especialmente nas hipóteses de
destituição ou renúncia dos conselheiros eleitos, à luz da regra constante do art. 141, § 3º, da Lei das
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S.A, segundo a qual: (i) a destituição de qualquer membro eleito pelo processo de voto múltiplo
acarretaria a destituição dos demais membros; e (ii) nos demais casos de vacância, inexistindo
suplente, a assembleia geral subsequente deverá proceder à nova eleição de todo o conselho.
Em outras palavras, a eventual adoção do processo de voto múltiplo no presente conclave
poderia sujeitar os atuais membros do Conselho de Administração, eleitos por votação majoritária, a
tais hipóteses de destituição ou nova eleição, o que a Companhia entende não ser razoável tampouco
alinhado ao que se pretende com a instituição do voto múltiplo.
Por outro lado, se for entendido que o pedido de voto múltiplo numa eleição para eleger 3 (três)
cargos vagos implica a eleição de todo o Conselho de Administração por voto múltiplo (o que afastaria
as dificuldades práticas acima referidas), tal posição, em última análise, confere ao acionista com
apenas 5% (cinco por cento) do capital votante o direito de, mediante a solicitação da adoção do
procedimento na presente Assembleia Geral, destituir os demais membros do Conselho de
Administração.
Por todo o exposto, caso haja a solicitação de adoção do procedimento de voto múltiplo, a
Administração da Companhia entende que o requerimento deverá ser desconsiderado.
9.2.4

Eleição em separado
Além da utilização do processo de voto múltiplo, o artigo 141, §4º a Lei das S.A. garante o

direito de exigir a realização de uma votação separada para eleição de 1 (um) membro do conselho de
administração e respectivo suplente aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares de
ações ordinárias presentes na Assembleia Geral que representem, individualmente ou em conjunto,
pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto; e (b) acionistas titulares de
ações preferenciais com voto restrito presentes na Assembleia Geral que representem, individual ou
conjuntamente, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social total. Ressalta-se que, de acordo com
interpretação do Colegiado da CVM do artigo 141, §5º da Lei das S.A., conforme reuniões de
08/11/2005 (Processo CVM RJ2005/5664) e de 11/04/2006, nos casos em que a companhia somente
tenha emitido ações com direito a voto, terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do
conselho de administração, em votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares que detenham pelo menos 10% (dez por cento) do total das ações
com direito a voto.
No entanto, considerando que a Companhia atualmente tem apenas aproximadamente 5,5%
(cinco inteiros e cinco décimos por cento) de ações de sua emissão em circulação, os acionistas
minoritários não congregam parcela mínima requerida do capital social da Companhia para solicitar a
adoção de tal procedimento, de modo que o procedimento de votação em separado não será aplicável
a esta Assembleia Geral,
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10.

CONCLUSÕES
Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à

apreciação dos Senhores Acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia, recomendando:
(i)

tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos da
Silva Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo aos cargos de membros do
Conselho de Administração da Companhia; e

(ii)

a eleição dos Srs. Henrique Souza e Silva Pereto, André Felipe de Oliveira Seixas Maia
e Carlos Eduardo Monte Alegre Toro para os cargos de membros do Conselho de
Administração com prazo de gestão até a assembleia geral ordinária que apreciar as
demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem
como a declaração de que os ora indicados se enquadram como membros
independentes do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.

Paulo Remy Gillet Neto
Membro do Conselho de Administração
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Rubens Cardoso da Silva
Membro do Conselho de Administração

BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2018

ANEXO I – BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
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Data da atualização das informações: 16/02/2018

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - BRASIL PHARMA S.A. de 21/03/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim de voto a distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu
direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009.
Para que o boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como
parte do quórum da Assembleia (i) todos os campos abaixo deverão ser devidamente
preenchidos; (ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas pelo acionista; e (iii) ao final, o
acionista (ou seu representante legal, conforme o caso) deverá assiná-lo.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
.Para o exercício de voto a distância por meio de envio do boletim de voto diretamente à
Companhia, o acionista deverá encaminhar os seguintes documentos para Rua dos Pinheiros, nº
498, 9º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, aos cuidados do Departamento
Jurídico:
(i) Via física do boletim de voto a distância relativo a assembleia geral, devidamente preenchido,
rubricado e assinado;
(ii) Cópia autenticada dos seguintes documentos:
a. Para pessoas físicas: documento de identidade com foto.
b. Para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os demais
documentos societários que comprovem a representação do acionista, bem como documento de
identidade com foto do representante legal.
c. Para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato
social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
demais documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de
identidade com foto do representante legal.
(iii) Comprovante da qualidade de acionista, através de extrato expedido pela instituição
depositária de ações escriturais ou em custódia, nos termos do artigo 41 da Lei 6.404/76,
conforme alterada. A Companhia poderá dispensar a apresentação do comprovante pelo titular de
ações que conste da relação de acionistas fornecida pelo seu atual escriturador.
Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados e
legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela legislação vigente.
É facultado aos acionistas encaminhar previamente uma via digitalizada da documentação
supramencionada para o endereço eletrônico ri@brph.com.br, todavia, somente serão
computados os votos cuja documentação original tenha sido recebida na sede social da
Companhia até 7 (sete) dias anteriores à data da assembleia geral.
Em atendimento ao artigo 21-U da Instrução CVM 481/09, a Companhia comunicará ao acionista
se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os
procedimentos e prazos para eventual retificação ou complementação, caso necessário.
Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de
voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse
tipo de serviço.
O serviço de coleta e transmissão de voto a distância poderá ser realizado também pelo Banco
Bradesco S.A., agente escriturador de ações da Companhia, através da apresentação do boletim
de voto a distância devidamente preenchido e documentos de identidade com foto em qualquer
agência do Banco Bradesco. Ressaltamos que esta alternativa é válida somente para acionistas
com ações escrituradas junto ao Banco Bradesco S.A..
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Endereço postal: Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902,
aos cuidados do Departamento Jurídico
Endereço eletrônico: ri@brph.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
O escriturador da Companhia é o Banco Bradesco S.A., o qual receberá os boletins de voto a
distância em qualquer agência em todo território nacional.
Deliberações / Questões relacionadas à AGE

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - BRASIL PHARMA S.A. de 21/03/2018
Deliberação Simples
1. Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos da Silva
Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo aos cargos de membros do Conselho de
Administração da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 3
2. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Henrique Souza e Silva Pereto
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
André Felipe de Oliveira Seixas Maia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Carlos Eduardo Monte Alegre Toro
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
4. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Henrique Souza e Silva Pereto [

]%

André Felipe de Oliveira Seixas Maia [
Carlos Eduardo Monte Alegre Toro [

]%
]%

Questão Simples
5. Deseja requerer a adoção do voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
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ANEXO II – INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/2009)

12.5
Em relação a cada um dos membros do conselho de administração do emissor, indicar,
em forma de tabela:
a. nome
b. data de nascimento
c. profissão
d. CPF ou número do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleição
g. data da posse
h. prazo do mandato
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
l. número de mandatos consecutivos
m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•
nome e setor de atividade da empresa
•
cargo
•
empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do
emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer
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Nome

Henrique Souza e Silva Pereto

CPF

151.935.858-09

Profissão

Engenheiro de Produção

Data de Nascimento

02/12/1971

Cargo Eletivo
Ocupado

Presidente do Conselho de Administração

Outros Cargos ou
Funções Exercidas no
Emissor

N/A

Data da Eleição

21/03/2018

Eleito pelo Controlador

Sim

Data de Posse

Até 20/04/2018

Membro Independente

Sim

Prazo de Mandato

Até AGO 2019

Mandatos
Consecutivos

N/A

Critérios utilizados para
determinar a
independência

Regras descritas no Regulamento do
Novo Mercado

Formação
Graduado em Engenharia de Produção formado pela FEI - Faculdade de Engenharia Industrial, com MBA em Finanças pela IBMEC – Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais.
Experiência Profissional (últimos 5 anos)
O Sr. Henrique Pereto é sócio fundador e atual diretor presidente da Cartos Meios de Pagamento S.A., Cartos Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e
Empresa de Pequeno Porte Ltda., Cartos Securitizadora S.A. e Cartos Consultoria Ltda., desde janeiro de 2010, bem como Presidente do Conselho de
Administração da Companhia Muller de Bebidas S.A., estando como membro desde fevereiro de 2010. Entre 2004 e 2008, foi superintendente adjunto no Banco
Santander S.A., tendo sido responsável pelo relacionamento de corporate banking junto a grupos multinacionais brasileiros do setor de infraestrutura. Entre 1996
e 2004, atuou nesta mesma área no Banco Bradesco S.A., quando respondia pela cobertura de grupos econômicos brasileiros e multinacionais dos setores de
infraestrutura, construção pesada e automotivo.
Declaração de Eventuais Condenações (últimos 5 anos)
O Sr. Henrique Souza e Silva Pereto não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo
administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Henrique Souza e Silva Pereto declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que
não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas
relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
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Nome

André Felipe de Oliveira Seixas Maia

CPF

148.427.118-17

Profissão

Administrador

Data de Nascimento

16/09/1971

Cargo Eletivo
Ocupado

Membro do Conselho de Administração

Outros Cargos ou
Funções Exercidas no
Emissor

N/A

Data da Eleição

21/03/2018

Eleito pelo Controlador

Sim

Data de Posse

Até 20/04/2018

Membro Independente

Sim

Prazo de Mandato

Até AGO 2019 (1 ano)

Mandatos
Consecutivos

N/A

Critérios utilizados para
determinar a
independência

Regras descritas no Regulamento do
Novo Mercado

Formação
Graduado em Administração de Empresa pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e extensão em Gerenciamento de Projetos pela University
of California, Berkley.
Experiência Profissional (últimos 5 anos)
O Sr. André Maia é atualmente sócio e diretor comercial da Cartos Consultoria Ltda e diretor financeiro da Cartos Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e
Empresa de Pequeno Porte Ltda.. Anteriormente, foi diretor financeiro da Companhia Brasileira de Tecnologia Digital, entre 2011 e 2013. No período entre 2007
e 2011, exerceu o mesmo cargo na Arch Chemicals Inc., tendo seu histórico profissional na área financeira em empresas como a SAP Brasil e Ryder do Brasil,
bem como atuou como auditor na KPMG Auditores Independentes.
Declaração de Eventuais Condenações (últimos 5 anos)
O Sr. André Felipe de Oliveira Seixas Maia não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em
processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. André Felipe de Oliveira Seixas Maia declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez
que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
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Nome

Carlos Eduardo Monte Alegre Toro

CPF

276.399.758-91

Profissão

Advogado

Data de Nascimento

19/12/1951

Cargo Eletivo
Ocupado

Membro do Conselho de Administração

Outros Cargos ou
Funções Exercidas no
Emissor

N/A

Data da Eleição

21/03/2018

Eleito pelo Controlador

Sim

Data de Posse

Até 20/04/2018

Membro Independente

Sim

Prazo de Mandato

Até AGO 2019 (1 ano)

Mandatos
Consecutivos

N/A

Critérios utilizados para
determinar a
independência

Regras descritas no Regulamento do
Novo Mercado

Formação
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestrado em Direito Civil pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Experiência Profissional (últimos 5 anos)
O Sr. Carlos Toro atualmente exerce a prática privada de advocacia empresarial. Foi membro do Conselho de Administração de empresas nacionais e
internacionais, como Americatel (Estados Unidos da América), Entel (Bolívia e Chile), e Tim (Argentina e Brasil), entre 2000 e 2004. Atuou também como membro
de Brasilimentos Comércio de Alimentos e Phoenix Contact Ltda., bem como conselheiro na Associação Brasileira de Anunciantes – ABA, Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária – CONAR e Conselho Executivo de Normas-Padrão – CENP. O Dr. Toro foi professor de direito civil da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC/SP por dezesseis anos, além de um longo histórico como diretor jurídico de empresas como Pirelli S.A., Santista Alimentos S.A. –
Bunge, Colgate Palmolive Ltda., Alpagartas S.A e SADE – Sul Americana de Engenharia S.A.
Declaração de Eventuais Condenações (últimos 5 anos)
O Sr. Carlos Eduardo Monte Alegre Toro não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em
processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Carlos Eduardo Monte Alegre Toro declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez
que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

23

12.6
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que
tenham ocorrido após a posse no cargo.
Item não aplicável, tendo em vista que nenhum dos candidatos ocupou cargos no
Conselho de Administração da Companhia no último exercício.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Os candidatos não integram comitês estatutários ou não.
12.8
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Item não aplicável, tendo em vista que nenhum dos candidatos integrou comitês
estatutários ou não no último exercício.
12.9
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos e indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor
Não há quaisquer relações conjugais, de união estável ou de parentesco entre os
candidatos ora indicados e (a) administradores da Companhia; (b) administradores da
Companhia, e administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c)
administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas, e controladores
diretos ou indiretos da Companhia; e (d) administradores da Companhia, e administradores das
sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a)
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b)
controlador direto ou indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente,
devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de
alguma dessas pessoas.
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Os candidatos não possuem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade
controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou indireto
do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2018

ANEXO III - RELATÓRIO DE INDEPENDÊNCIA DOS CANDIDATOS AO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
I.

OBJETO
Este relatório consubstancia a análise e as conclusões a respeito da adequação dos

candidatos indicados ao Conselho de Administração da Companhia em relação (“Relatório”) à
sua qualificação como conselheiro independente para fins do estatuto da Companhia e do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento Novo Mercado”), segmento especial do mercado
de ações da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
II.

FUNDAMENTO
O Relatório foi elaborado para fins do art. 17, inciso II, e do art. 25, parágrafo único, do

Regulamento do Novo Mercado e do art. 9º, § 1.º, do Estatuto Social da Companhia.
III.

PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DO CONSELHEIRO
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a análise da independência dos

membros do Conselho de Administração deve ser realizada em face de impedimentos objetivos
−os quais, uma vez verificados, impedem a atribuição da qualificação de conselheiro
independente− e parâmetros subjetivos que levam em conta o relacionamento da pessoa com a
Companhia, seu acionista controlador e administradores e a possibilidade de tal vínculo afetar a
independência do conselheiro de administração.
São considerados impedimentos à caracterização de conselheiro independente, nos
termos do art. 16, § 1.º, do Regulamento do Novo Mercado:
(i)

ser acionista controlador da Companhia;

(ii)

ter o exercício do voto nas reuniões do Conselho de Administração restrito ou
vinculado por acordo de acionistas relacionado à Companhia;
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(iii)

ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo
grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de
administrador do acionista controlador; ou

(iv)

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do
seu acionista controlador.

Verificada qualquer das hipóteses de impedimento, o candidato em questão pode ser
eleito ao Conselho de Administração, mas não poderá ser caracterizado como “conselheiro
independente” em consonância com o Regulamento do Novo Mercado e com o Estatuto Social
da Companhia.
Caso determinado indicado não preencha nenhuma das hipóteses de impedimento
acima referidas, devem ser analisados determinados relacionamentos do candidato que, em
função de suas características, magnitude e extensão, possam implicar perda da independência.
Segundo o art. 16, § 2.º, do Regulamento do Novo Mercado, as relações que dependem
de análise são as seguintes:
(i)

parentesco por afinidade1, até segundo grau, do acionista controlador, de
administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador;

(ii)

relação de emprego ou de exercício de cargo de diretoria, nos últimos 3 (três)
anos, de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;

(iii)

relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;

(iv)

ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na
condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e

(v)

recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa
à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da Companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar.

De acordo com o art. 1.595, § 1.º, do Código Civil, o cônjuge ou companheiro é considerado parente por
afinidade dos ascendentes, dos descendentes e dos irmãos do cônjuge ou companheiro. Vale notar que a
dissolução do casamento ou da união estável não extingue o parentesco por afinidade em relação aos
ascendentes e descendentes (art. 1.595, § 2.º, do Código Civil).

1
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Importa ressaltar que, diferentemente das hipóteses de impedimento, a existência dos
relacionamentos acima não implica, necessariamente, a perda da independência. O indicado
poderá ser qualificado como “conselheiro independente” a depender da magnitude, extensão e
características específicas do relacionamento.
IV.

INDICADOS AO CARGO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
São indicados para compor o Conselho de Administração, com prazo de gestão até a

assembleia geral ordinária que apreciar as demonstrações contábeis do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, os seguintes nomes:
(i)

HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de
Julho, nº 4939, 14º andar, Torre B, Jardim Paulista, CEP 01407-200, portador do
RG nº 13.564.037-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.935.858-09;

(ii)

ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS M AIA, brasileiro, casado, administrador,
residente e domiciliado na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Alameda
Santa Clara, nº 109, Jardim Theodora, CEP 13301-862, portador do RG nº
22.760.776, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.427.118-17; e

(iii)

CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO, brasileiro, casado, advogado, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Mata,
nº 57, apto. 62, Jardim Paulista, CEP 04531-020, portador do RG nº 4.879.5197, SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 35.588 e no CPF/MF sob o nº
276.399.758-91;

V.

ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DOS INDICADOS PARA O

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em relação aos conselheiros ora indicados, apresenta-se abaixo, à luz do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, análise detalhada referente aos eventuais impedimentos à sua
independência e aos relacionamentos que, em função de suas características, magnitude e
extensão, possam implicar perda de sua independência.
V.1)

Henrique Souza e Silva Pereto

V.1.1) Eventuais impedimentos:
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não é controlador, direto
ou indireto, da Companhia.
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B)

Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado
por acordo de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não tem o exercício do
voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas.
C)

Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)

Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista
controlador nos últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não atua ou atuou como
empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador nos últimos 3 (três) anos.
V.1.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)

Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de
administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não é parente, por
afinidade, do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador.
B)

Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum nos últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não teve relação de
emprego, nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos.
C)

Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.
D)

Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na
condução das atividades da referida sociedade ou entidade
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Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não ocupa cargo em
entidade que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou
com sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)

Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa
à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Henrique Pereto não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de
administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de
participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência
complementar.
V.2)

André Felipe de Oliveira Seixas Maia

V.2.1) Eventuais impedimentos:
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não é controlador, direto ou
indireto, da Companhia.
B)

Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado
por acordo de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não tem o exercício do voto
nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas.
C)

Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não tem relação de matrimônio
ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou administradores
do acionista controlador.
D)

Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista
controlador nos últimos 3 (três) anos
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Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não atua ou atuou como
empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador nos últimos 3 (três) anos.
V.2.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)

Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de
administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não é parente, por afinidade,
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador.
B)

Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum nos últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não teve relação de emprego,
nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum
nos últimos 3 (três) anos.
C)

Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não mantém relação comercial
com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum.
D)

Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na
condução das atividades da referida sociedade ou entidade

Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não ocupa cargo em entidade
que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)

Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa
à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar
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Com base nas informações disponíveis, o Sr. André Maia não recebe outra remuneração
da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de
comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital
social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.3)

Carlos Eduardo Monte Alegre Toro

V.3.1) Eventuais impedimentos:
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não é controlador,
direto ou indireto, da Companhia.
B)

Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado
por acordo de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não tem o exercício
do voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas.
C)

Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)

Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista
controlador nos últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não atua ou atuou
como empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador nos últimos 3 (três)
anos.
V.3.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)

Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de
administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não é parente, por
afinidade, do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador.
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B)

Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum nos últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não teve relação de
emprego, nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos.
C)

Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.
D)

Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na
condução das atividades da referida sociedade ou entidade

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não ocupa cargo em
entidade que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou
com sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)

Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa
à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Carlos Eduardo Toro não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de
administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de
participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência
complementar.
VI.

RESUMO DAS CONCLUSÕES
Conforme detalhado acima, entende-se que todos os candidatos indicados para o

Conselho de Administração podem ser considerados como conselheiros independentes para fins
do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social da Companhia.
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Nesse sentido, considerando que os outros 2 (dois) atuais membros do Conselho de
Administração não se enquadram no conceito de independência, conforme os pressupostos
estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, pode-se afirmar que, com a eleição dos
membros ora indicados, 60% (sessenta por cento) dos conselheiros seriam independentes, em
atendimento ao disposto no artigo 15 do Regulamento do Novo Mercado e ao artigo 10, § 1º, do
Estatuto Social da Companhia.
Por todo o exposto, e para melhor elucidação das conclusões referentes à independência
dos membros do Conselho de Administração, considerando os atuais conselheiros e a eleição
dos 3 (três) membros ora indicados, o quadro abaixo aponta o seu enquadramento como
conselheiro independente:
Conselheiro/Indicado

Conselheiro Independente

Paulo Remy Gillet Neto

Não

(atual conselheiro)
Rubens Cardoso da Silva

Não

(atual conselheiro)
Henrique Souza e Silva Pereto

Sim

(indicado)
André Felipe de Oliveira Seixas Maia
(indicado)
Carlos Eduardo Monte Alegre Toro
(indicado)

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.
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Sim
Sim

