BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SÉTIMA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL
PHARMA S.A., A SER REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017
Prezados senhores:
A Administração da BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, torre 4, 2º e 3º andares,
Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.374.797, inscrita no Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 11.395.624/0001-71, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” (“Brasil Pharma” ou
“Companhia”), nos termos da legislação vigente, vem submeter à apreciação de V. Sas. a presente
proposta (“Proposta”), a ser submetida à assembleia geral de titulares das debêntures, não conversíveis
em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da sétima emissão
Companhia (“Debêntures” e “Debenturistas”, respectivamente), emitidas nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real
e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, celebrado entre a
Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”)
em 06 de abril de 2017 (“Escritura de Emissão”), a realizar-se, em primeira convocação, às 10 horas do
dia 10 de novembro de 2017 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede social da Companhia:
1.
Proposta de Anuência Prévia para Realização de Operação de Transferência de
Propriedade de Participações Societárias Alienadas Fiduciariamente em Favor dos Debenturistas
Trata-se da proposta de anuência prévia, nos termos da Cláusula 4.01 do Pledge Agreement, celebrado
em 6 de abril de 2017, entre a Lyonpar LLC (“Lyonpar”), a Lyondel LLC (“Lyondel”), os quotistas
pessoas físicas da Lyondel, a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. (“Credor”) e o Agente
Fiduciário (“Pledge Lyondel”), para realização de operação de transferência, entre os quotistas pessoas
físicas da Lyondel, de participação societária (ownership interests) detida na Lyondel, que foi outorgada
em garantia em favor dos Debenturistas. Importante frisar que tal alteração não impactará as garantias
que foram originalmente outorgadas aos Debenturistas, a qual permanecerá incidindo sobre a totalidade
da participação societária emitida pela Lyondel, representativa de 100% (cem por cento) de seu capital
social.
2.

Proposta de Celebração de Documentos

Trata-se da proposta de autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos
Debenturistas, em conjunto com a Companhia, pratique os seguintes atos e celebre os seguintes
documentos (i) todos os documentos necessários à implementação da deliberação descrita no item (1)
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acima, incluindo a celebração de aditamento ao Pledge Agreement, celebrado entre os acionistas da
Lyondel LLC, o Agente Fiduciário, entre outros, em 06 de abril de 2017, bem como a celebração do
Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma, do Segundo Aditamento Alienação Fiduciária
Ações Subsidiárias e do Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez; (ii) os seguintes
documentos (a) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações e Outras Avenças a ser celebrado por e entre Stigma II LLC, o Credor, Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante dos Debenturistas
(“Agente Fiduciário”) e a Companhia (“Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma”), de
forma a retificar o número de ações emitidas pela Companhia e detidas pela Stigma II LL, que por
equivoco constou no documento como 106.855.092 (cento e seis milhões, oitocentas e cinquenta e cinco
mil e noventa e duas) e deveria ser 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil
e noventa e uma); (b) Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado por e entre a Companhia, Drogarias Farmais S.A.
(“Farmais”), Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias (“Sant’Ana”), Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”),
Farmais Produtos S.A. (“Farmais Produtos”), BTGI, o Agente Fiduciário, Rede Nordeste de Farmácias
S.A., Drogaria Amarílis S.A., NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Segundo
Aditamento Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias”) e Primeiro Aditamento ao Instrumento
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado
por e entre a Companhia, a Farmais, a Sant’Ana, a Big Benn, a Farmais Produtos, a BTGI, o Agente
Fiduciário e o Banco BTG Pactual S.A. (“Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez”),
exclusivamente para refletir a reorganização societária ocorrida no grupo da Companhia por meio do
qual a Farmais Produtos passou a ser acionista da Sant’Ana e a Sant’Ana passou a ser acionista da
Farmais; e (iii) à prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas pelos
Debenturistas em sede da Assembleia Geral de Debenturistas, realizada inicialmente em 14 de setembro
de 2017, suspensa em referida data e reaberta em 02 de outubro de 2017, conforme ata lavrada e
consolidada em 02 de outubro de 2017 (“AGD 02/10/2017”), incluindo a celebração dos seguintes
documentos: (b.1) aditamento à Escritura de Emissão, de forma a refletir a deliberações 6.1 (b) e 6.2 (a)
constantes da ata da AGD 02/10/2017, bem como a inclusão da Lyonpar, LLC como garantidora na
Escritura de Emissão (“Primeiro Aditamento Escritura de Emissão”); (b.2) contrato de alienação
fiduciária de quotas das novas subsidiárias constituídas pela Companhia, nos termos da deliberação 6.2
(a) constante da ata da AGD 02/10/2017; e (b.3) contrato de cessão fiduciária dos recebíveis sobre todos
os direitos creditórios a serem detidos pelas novas subsidiárias, nos termos da deliberação 6.2 (a)
constante da ata da AGD 02/10/2017.
3.

Proposta de Alteração da Remuneração do Agente Fiduciário

Trata-se da proposta de aumento da remuneração do Agente Fiduciário, em razão da extensão do
escopo dos serviços prestados pelo Agente Fiduciário, em virtude da necessidade de acompanhamento
de novas garantias a serem outorgadas aos Debenturistas. Conforme discussões ocorridas entre a
administração da Companhia e o Agente Fiduciário, a nova remuneração do Agente Fiduciário passará
a ser parcelas anuais R$26.500,00.
4.

Conclusão

A administração da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 133 e no artigo 135 da Lei das
S.A., na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e na Instrução CVM
n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa que todos os documentos e informações
relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral de Debenturistas encontram-se à disposição
dos Debenturistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
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(http://ri.brasilpharma.com.br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede
mundial de computadores.
A presente Proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da Companhia,
caso necessário.
Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos
Senhores Debenturistas reunidos em Assembleia Geral.
São Paulo, 26 de outubro de 2017.
A Administração
BRASIL PHARMA S.A.
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