Brazil Pharma S.A.
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE 35.300.374.797
FATO RELEVANTE
São Paulo, Brasil - 03 de fevereiro de 2012 - A Brazil Pharma S.A. (“Companhia”, Bovespa:
BPHA3), uma das maiores empresas do setor de varejo farmacêutico no Brasil em número de
lojas, com 716 pontos de venda em 30 de setembro de 2011, nos termos do disposto na
Instrução CVM nº 358/2002 e na legislação em vigor, informa aos seus acionistas, ao mercado
e ao público em geral que em 2 de fevereiro de 2012 a Companhia, sua controlada Drogaria
Guararapes Brasil S.A. (“Guararapes”), a Distribuidora Big Benn Ltda. (“Big Benn”), bem como
seus respectivos sócios (“Vendedores”) celebraram Acordo de Investimento que prevê a
aquisição da totalidade das ações da Big Benn pela Guararapes (“Acordo de Investimento”),
formalizando dessa forma a transação prevista no Memorando de Entendimentos (MoU)
celebrado entre as partes, e divulgado por meio do Fato Relevante de 3 de novembro de 2011.
Estrutura da Transação
A aquisição da totalidade das ações da Big Benn, conforme prevista no Acordo de
Investimento, está sujeita a condições precedentes usuais para operações similares e será
implementada, na data do fechamento da operação (“Data do Fechamento“), da seguinte
forma:


Passo 1 – Aquisição Direta. A Guararapes, sociedade diretamente controlada pela
Companhia e sem quaisquer outros sócios, comprará dos Vendedores ações
representativas de 60% do capital votante e total da Big Benn, mediante pagamento
de R$293.023.605,25, da seguinte forma: (i) R$111.288.605,30, serão pagos à vista, em
moeda corrente nacional, na Data do Fechamento; (ii) R$174.135.000,00, serão pagos
em 3 parcelas anuais, iguais e consecutivas de R$58.045.000,00 cada, em moeda
corrente nacional, sendo a primeira devida no primeiro aniversário da Data do
Fechamento e as demais nos aniversários subsequentes da Data do Fechamento; e
(iii) R$7.600.000,00 serão pagos em parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$ 126.666,66, no prazo de 60 meses, sendo a primeira parcela devida na Data do
Fechamento. Os valores indicados nos itens (ii) e (iii) acima serão corrigidos pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M), a partir da Data do Fechamento. Caso o
fechamento não ocorra até 1º de abril de 2012, todos os valores acima serão
corrigidos pelo IGP-M.



Passo 2 – Incorporação de Ações da Big Benn. Também na Data do Fechamento,
imediatamente após a transferência de ações representativas de 60% do capital
votante total da Big Benn mencionada no Passo 1 acima, a Guararapes realizará a
incorporação de ações da Big Benn, incorporando ao seu patrimônio os 40%

Text_SP 4512540v1 9812/9

1

remanescentes do capital votante e total da Big Benn. Em razão de tal incorporação de
ações, os Vendedores passarão a ser sócios da Guararapes.


Passo 3 – Incorporação de Ações da Guararapes. Imediatamente após a
implementação do Passo 2 acima, a Companhia, também na Data do Fechamento,
realizará a incorporação de ações da Guararapes, incorporando ao seu patrimônio a
totalidade das ações de emissão da Guararapes de titularidade dos Vendedores,
recebidas em virtude do Passo 2 acima, as quais representarão um aumento de capital
da Companhia, a valor econômico, no montante de R$178.600.005,00, mediante a
emissão de 23.813.334 novas ações ordinárias a serem entregues aos Vendedores. As
ações de emissão da BRPH que serão detidas pelos Vendedores estarão sujeitas a
restrições de negociação por um período de 3 anos (lock up).

Demais Informações
Será convocada assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar a respeito da
incorporação das ações da Guararapes, conforme descrita acima. Os acionistas da Companhia,
titulares de ações na data do Fato Relevante de 3 de novembro de 2011 (inclusive) e que
dissentirem da incorporação de ações da Guararapes poderão exercer o direito de recesso nos
termos da Lei 6.404/76, conforme alterada.
Os termos e condições detalhados relativos à incorporação de ações da Guararapes serão
oportunamente divulgados ao mercado nos termos da legislação e regulamentação vigentes.
A operação descrita acima foi submetida aos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, nos termos da legislação aplicável. A Companhia manterá o mercado informado
sobre os fatos subsequentes relacionados às operações previstas neste fato relevante.
Para mais informações, favor contatar a área de relações com investidores da Companhia
(www.brph.com.br/ri ou ri@brph.com.br / 55 11 2117-5290).

Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores
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