BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017
O Conselho de Administração da BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações de capital aberto,
com sede 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, 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
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código n.º 02250-0, com suas ações
negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código BPHA3
(“Companhia”), vem, nos termos do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”) e dos artigos 3.º e 5.º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), convocar os senhores acionistas para
se reunirem em assembleia geral extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”), a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 07 de dezembro de 2017, às 14 horas, na sede da Companhia, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(a) 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;
(b) A saída da Companhia do Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3,
nos termos das Seções X e XI Regulamento do Novo Mercado, da alínea “n” do
Artigo 24 e do Capítulo VIII do estatuto social da Companhia; e
(c) Autorização aos administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação
das deliberações acima.
A Companhia informa que, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado (item 10.1.1),
a matéria objeto do item (a) da ordem do dia somente poderá ser aprovada, no caso de presença
de acionistas que representem ao menos 20% (vinte por cento) das ações em circulação da

Companhia. Em segunda convocação, tal matéria poderá ser deliberada com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação da Companhia. Em qualquer hipótese, a
deliberação objeto do item (a) da ordem do dia deverá ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas titulares das ações em circulação presentes à Assembleia Geral, não se computando os
votos em branco.
Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos
dos documentos hábeis de identidade. Aos acionistas que tem a intenção de se fazer representar
por meio de mandatários na Assembleia Geral ora convocada, requeremos, conforme estatuto
social da Companhia, o envio dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da
Companhia e os poderes de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da
realização da Assembleia, aos cuidados do “Departamento Jurídico”, no endereço Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, São Paulo, SP.
Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados,
apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia
(Convenção da Apostila), legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela
legislação vigente.
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente dar
agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação na Assembleia Geral ora
convocada.
Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia
Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas
eletrônicas da Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.bmfbovespa.com.br).
São Paulo, 21 de novembro de 2017.

Roberto Bocchino Ferrari
Presidente do Conselho de Administração

