BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2017, às 14 horas,

na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2.º e 3.º andares, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Bocchino Ferrari e secretariados pela

Sra. Elizabeth Mendes.
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 22, 23 e 24 de novembro de 2017, nas páginas 12, 35 e 14,
respectivamente; e (ii) no “Jornal Valor Econômico”, nas edições dos dias 22, 23 e 24 de novembro de
2017, nas páginas B7, B8 e B7, respectivamente.
4.

PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 108.570.857 (cento e oito milhões, quinhentas

e setenta mil, oitocentas e cinquenta e sete) ações de emissão da Companhia, representando,
aproximadamente, 96,01% do capital social votante da Companhia, sendo que dentre os acionistas
presentes estão acionistas titulares de 1.715.766 (um milhão, setecentas e quinze mil, setecentas e
sessenta e seis) ações em circulação de emissão da Companhia, representando, aproximadamente,
27,53% do total das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de
Registro de Presença de Acionistas.
5.

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

seguinte ordem do dia: (i) a escolha, nos termos dos artigos 24, “o”, e 36 do Estatuto Social da
Companhia e das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado, da instituição ou empresa
especializada que será responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações de emissão da
Companhia, a valor econômico, seguindo o disposto no artigo 8º da Instrução CVM n.º 361, de 5 de
março de 2002 (“ICVM 361/2002”), no âmbito de eventual oferta pública de aquisição de ações (“OPA”)
para fins da saída da Companhia do Novo Mercado, com base na lista tríplice definida pelo Conselho
de Administração em reunião realizada em 17 de novembro de 2017; (ii) a saída da Companhia do
Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos termos
das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado, da alínea “n” do Artigo 24 e do Capítulo VIII do
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Estatuto Social da Companhia; e (iii) autorização aos administradores a praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações acima.
6.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos

documentos e propostas objeto da ordem do dia, após exame, discussão e votação das matérias, os
acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
6.1.

Aprovar, por 106.860.613 (cento e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e treze)

votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.710.244 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e
quarenta e quatro) abstenções, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o
artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos
acionistas, nos termos do § 2.º do artigo 130 da Lei das S.A..
6.2.

Aprovar, por 5.522 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário

e 1.710.244 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e quarenta e quatro) abstenções dos acionistas
titulares das ações em circulação, a escolha do Banco Modal S.A. como empresa especializada
responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, a valor
econômico, conforme o artigo 8º da ICVM 361/2002, no âmbito da OPA para fins da saída da
Companhia do Novo Mercado.
6.2.1.

Consignar que, em observância ao item 10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado e ao

artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, a Stigma II LLC não participou da votação da
matéria indicada no item 6.2 acima.
6.3.

Aprovar, por 106.860.613 (cento e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e treze)

votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.710.244 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e
quarenta e quatro) abstenções, a saída da Companhia do Novo Mercado, nos termos das Seções X e
XI do Regulamento do Novo Mercado, do artigo 24, alínea “n”, e do Capítulo VIII do Estatuto Social da
Companhia, condicionada a efetivação de OPA a ser realizada pela Stigma II LLC conforme item 11.2
do Regulamento do Novo Mercado.
6.3.1.

Consignar que a acionista Stigma II LLC expressamente se comprometeu a efetivar a

OPA necessária para saída da Companhia do Novo Mercado, conforme carta enviada à
Companhia em 16 de novembro de 2017 e disponibilizada pela Companhia em fato relevante
divulgado na mesma data.
6.4.

Autorizar, por 106.860.613 (cento e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e treze)

votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.710.244 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e
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quarenta e quatro) abstenções, os administradores da Companhia a praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações referidas nos itens 6.2 e 6.3 acima.
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. São Paulo, 07 de dezembro
de 2017. Mesa: Roberto Bocchino Ferrari, Presidente, e Elizabeth Mendes, Secretária. Acionistas
presentes: (a) Stigma II LLC, neste ato representada por sua procuradora Sra. Priscila Rodrigues; (b)
BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, neste ato
representado por seus procuradores Sr. Gabriel Fernando Barretti e Felipe Andreu Silva, (c) Partners
Alpha Investments LLC., neste ato representado por seus procuradores Sr. Gabriel Fernando Barretti
e Felipe Andreu Silva; e (d) Thiago Augusto Cordeiro, neste ato representado por seu procurador Sr.
Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo.
Certidão: Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada entre as páginas 97 a
99 do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.
São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

Roberto Bocchino Ferrari

Elizabeth Mendes

Presidente

Secretária
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