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 21 DE MARÇO DE 2018
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018, às 14

horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
dos Pinheiros, nº 498, 9ª andar, Pinheiros, CEP 05422-902.
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 16, 17 e 20 de fevereiro de 2018, nas páginas 19,
18 e 33, respectivamente; e (ii) no “Jornal Valor Econômico”, nas edições dos dias 16, 17/18/19
e 20 de fevereiro de 2018, nas páginas B3, C4 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 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 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) 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 para o Conselho
de Administração com prazo de gestão até a assembleia geral ordinária que apreciar as
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
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:
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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, o conhecimento da renúncia dos Srs.
Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
aos cargos de Presidente e membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia,
respectivamente.
6.3.

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 3 (três) membros efetivos do Conselho de
Administração da Companhia, para completar o prazo de gestão que se encerrará quando da
realização da assembleia geral ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme segue:
(i)

Henrique Souza e Silva Pereto, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG

nº 13.564.037-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.935.858-09, 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, para ocupar o cargo de
membro efetivo e independente do Conselho de Administração da Companhia;
(ii)

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, brasileiro, casado, administrador,

portador do RG nº 22.760.776, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.427.118-17,
residente e domiciliado na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Alameda Santa Clara,
nº 109, Jardim Theodora, CEP 13301-862, para ocupar o cargo de membro efetivo e
independente do Conselho de Administração da Companhia; e

(iii)

Carlos Eduardo Monte Alegre Toro, brasileiro, casado, advogado, portador do

RG nº 4.879.519-7, SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 35.588 e no CPF/MF sob o nº
276.399.758-91, 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, para ocupar o cargo
de membro efetivo e independente do Conselho de Administração da Companhia.
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6.3.1.

Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da
legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do Conselho de
Administração ora eleitos estão 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.

6.3.2.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos tomarão posse
em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de
suas atribuições mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em
livro próprio.

6.4.

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

cinquenta e cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a composição do Conselho de
Administração da Companhia: (i) Henrique Souza e Silva Pereto, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.564.037-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 151.935.858-09, 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; (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, 23º andar, Complexo JK, Jardim
Paulistano, CEP 04543-011; (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, 23º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011; (iv) André Felipe
de Oliveira Seixas Maia, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 22.760.776, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.427.118-17, residente e domiciliado
na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Alameda Santa Clara, nº 109, Jardim Theodora, CEP
13301-862; e (v) Carlos Eduardo Monte Alegre Toro, brasileiro, casado, advogado, portador
da Cédula de Identidade RG nº 4.879.519-7, SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 35.588 e no
CPF/MF sob o nº 276.399.758-91, 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, todos com prazo
de mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária que apreciar as
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
6.5.

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

3

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. Henrique Souza e Silva Pereto, 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.
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, 21 de março de 2018. Mesa: (aa) Leonardo Leirinha Souza Campos, Presidente, e
Priscila Rodrigues, Secretária. Acionistas presentes: (aa) Stigma II LLC, neste ato
representada pelo Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos. Certifico, para os devidos fins, que o
presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, 21 de março de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos

Priscila Rodrigues

Presidente

Secretária
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