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

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A.
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017

Senhoras e Senhores Acionistas,
A 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 como companhia aberta categoria “A” sob o código n.º 02250-0
(“Companhia” ou “BRPH”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 481/2009”), vem apresentar a V.Sas. a presente proposta
(“Proposta”) a ser submetida à deliberação da assembleia geral extraordinária, a ser realizada
no dia 24 de abril de 2017, às 11 horas, na sede da Companhia (“Assembleia Geral”).
1.

OBJETO

O objeto desta Proposta é a análise das matérias que serão examinadas, discutidas e
votadas na Assembleia Geral, em conformidade com a seguinte ordem do dia:
A.
Consignar a renúncia dos Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Andrea Di
Sarno Neto, Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi
Coelho Lobo, Allan Hadid e Fernando Paes de Carvalho aos cargos de membros do
Conselho de Administração da Companhia;
B.
Eleger 2 (dois) novos membros efetivos do Conselho de Administração para
completar o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia
geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (“AGO 2017”);
C.
Ratificar as eleições dos membros do Conselho de Administração da
Companhia aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 6
de abril de 2017, para completar o prazo de gestão que se encerrará na data de
realização da AGO 2017;
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Eleger, dentre os membros do Conselho de Administração, o Presidente e o
D.
Vice-Presidente do Conselho de Administração;
E.
Ratificar a celebração, pela Companhia, do instrumento de Primeiro
Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201, bem como a constituição
de suas respectivas garantias, conforme aprovado em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 6 de abril de 2017, às 14:00 horas (“RCA
CCB e Debêntures”); e
F.
Ratificar a celebração, pela Companhia, do “Instrumento Particular de
Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Participativas, Não Conversíveis em
Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada,
da Brasil Pharma S.A.”, bem como a constituição de suas respectivas garantias,
conforme aprovado na RCA CCB e Debêntures.
2.

DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

Em atendimento ao disposto no §3.ºdo artigo 135 da Lei das S.A., das normas da
ICVM 481/2009 e das normas da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 480/2009”), a administração da Companhia colocou à disposição
das Senhoras e dos Senhores Acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br/), da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(http://www.bmfbovespa.com.br/) na rede mundial de computadores (internet), a presente
Proposta para Assembleia Geral.
3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do inciso II, §1.º, do artigo 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral de
acionistas será convocada por anúncio publicado nos jornais habitualmente utilizados pela
Companhia por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia
e a ordem do dia.
De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio de
convocação de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência da assembleia geral no diário oficial do estado onde se localiza
a sede da companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede.
No que tange especificamente à Companhia, a convocação da Assembleia Geral será
publicada, por 3 (três) vezes, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor
Econômico.
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4.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL

Tendo em vista que a Assembleia Geral discutirá temas de interesse da Companhia e
de V.Sas., apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas ou de
representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e
participar da Assembleia Geral.
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do artigo 23 do Estatuto Social da
Companhia, para participar da Assembleia Geral, os acionistas deverão apresentar à
Companhia os seguintes documentos:
(i)

documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu
titular);

(ii)

comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia,
expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração
das ações da Companhia, o qual recomenda-se que tenha sido expedido a, no
máximo, 5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembleia Geral;

(iii)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária expedido
pela Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA ou pelos agentes de
custódia; e/ou

(iv)

na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada de
procuração com firma reconhecida, devidamente regularizada na forma da
lei.

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b)
ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como
representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente a
acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações
e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
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administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de
1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, da Lei n.º
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá
conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão
ser representados na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º, da
Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos
termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04 de
novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu
contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal
pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento
das firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila),
devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos
termos da legislação em vigor.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, nos termos do artigo 23 do
Estatuto Social da Companhia, a Companhia solicita às Senhoras e aos Senhores Acionistas
que depositem os documentos necessários para participação na Assembleia Geral com, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados da Área de Relações com
Investidores:
Área de Relações com Investidores
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830
2.º andar - Torre 4, Itaim Bibi - São Paulo - SP, Brasil
CEP: 04543-900
Tel.: 55 (11) 2117-5200
Fax: +55 11 2117-5290
E-mail: ri@brph.com.br
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Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assembleia Geral ainda que não
realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem tais documentos na
abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no § 2.º do artigo 5.º da ICVM 481/2009.
5.

REGRAS PARA A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Como regra geral, enunciada no artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais
instalam-se, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo,
1/4 (um quarto) das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer
número de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Em caráter excepcional, a assembleia geral reunida extraordinariamente para
deliberar a respeito da reforma do estatuto social somente poderá ser instalada, em primeira
convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações
com direito a voto. Caso o quorum não seja atingido em primeira convocação, a assembleia
geral poderá ser instalada em segunda convocação com qualquer número de acionistas
titulares de ações com direito a voto (artigo 135, caput, da Lei das S.A.).
Nesse sentido, uma vez que as matérias a serem deliberadas pela Assembleia Geral
não importam a reforma do estatuto social, a instalação do conclave somente ocorrerá, em
primeira convocação, na hipótese de haver presença de acionistas titulares de ações
representativas de, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto da
Companhia.
Se não for possível instalar a Assembleia Geral em primeira convocação por falta de
quorum, novos editais serão publicados pela Companhia, e a Assembleia Geral poderá ser
instalada, em segunda convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer número
de ações com direito a voto.
6.

MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS

Nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das assembleias gerais de
acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de
votos, desconsideradas as abstenções. Visto que as matérias a serem apreciadas na
Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei, a aprovação das
matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à Assembleia Geral.
7.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no
“Livro de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes (artigo 130, caput, da Lei das S.A.). Embora recomendável que todos os
acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares de
ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral
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(artigo 130, caput, da Lei das S.A.).
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição
das deliberações tomadas (artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A.). Nesse caso, os documentos ou
propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência,
referidos na ata, serão numerados, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o
solicitar, e arquivados na companhia (artigo 130, § 1.º, “a”, da Lei das S.A.). Adicionalmente,
a mesa, a pedido de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta,
declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado (artigo 130, § 1.º, “b”, da Lei das
S.A.).
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral,
devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (artigo 130, caput, da Lei das S.A.), que
serão enviadas eletronicamente à CVM e à BM&FBOVESPA, apresentadas a registro na
junta comercial do estado da sede da companhia e publicadas no diário oficial e em jornal de
grande circulação (artigos. 135, § 1.º, e 289 da Lei das S.A.). Companhias abertas poderão,
desde que autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos
acionistas (artigo 130, § 2.º, da Lei das S.A.).
Desse modo, a Administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na
forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e que
sua publicação seja efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.
ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA
8.
GERAL
O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. na
Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de decisão
informada e refletida por parte das Senhoras e dos Senhores Acionistas.
8.1.
Consignar a renúncia dos Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Andrea Di Sarno
Neto, Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi Coelho Lobo,
Allan Hadid e Fernando Paes de Carvalho aos cargos de membros do Conselho de
Administração da Companhia.
Em 6 de abril de 2017, os Srs. Felipe Gottlieb, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade RG nº 224055111 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
113.305.947-38 e Fernando Paes de Carvalho, brasileiro, casado, tecnólogo em
manutenção, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.088.049-9, IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 827.300.597-68, apresentaram cartas de renúncia ao cargo de conselheiros
de administração efetivos da Companhia, de modo que, imediatamente após a renúncia dos
Srs. Felipe Gottlieb e Fernando Paes de Carvalho, o Conselho de Administração passou a
contar com apenas três membros efetivos, notadamente os Srs. Conselheiros Carlos Daniel
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Rizzo da Fonseca, Andrea Di Sarno Neto e Renato Antonio Secondo Mazzola.
Da mesma forma, também em 6 de abril de 2017, os Srs. Allan Hadid, brasileiro,
casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.217.916-5 IFP/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 071.913.047-66, e Ricardo Zoghbi Coelho Lobo, brasileiro, casado,
engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.476.758-2 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 302.931.888-58, apresentaram cartas de renúncia aos cargos de
conselheiros de administração suplentes da Companhia que ocupavam, de modo que,
imediatamente após a renúncia dos Srs. Allan Hadid e Ricardo Zoghbi Coelho Lobo, ficaram
vagos os cargos dos membros suplentes do Conselho de Administração da companhia.
Após as renúncias, e em 6 de abril de 2017, os membros do Conselho de
Administração remanescentes deliberaram pela eleição do Sr. 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, 14º andar, Complexo JK,
Jardim Paulistano, CEP 04543-011, para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, com prazo de mandato até a data de realização da próxima
assembleia geral da Companhia, a rigor do artigo 150, caput, da Lei das S.A. e do artigo 9.º,
§ 5.º, do Estatuto Social da Companhia.
Após a realização da reunião do Conselho de Administração de 6 de abril de 2017
que elegeu os Srs. Paulo Remy Gillet Neto para o cargo de conselheiro efetivo do Conselho
de Administração da Companhia, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.951.838, inscrito
CPF/MF sob o n.º 257.157.868-51, apresentou, também em 6 de abril de 2017, carta de
renúncia ao respectivo cargo que exercia no Conselho de Administração. Em reunião do
Conselho de Administração realizada na mesma data, foi eleito para um dos cargos vagos de
membro efetivo do Conselho de Administração, o Sr. 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, 14º andar, Complexo JK,
Jardim Paulistano, CEP 04543-011, com prazo de mandato até a próxima assembleia geral
da Companhia, nos termos do artigo 150, caput, da Lei das S.A. e do artigo 9.º, § 5.º, do
Estatuto Social da Companhia. Desta forma, o Conselho de Administração passou a contar
com quatro membros efetivos, notadamente os Srs. Conselheiros Andrea Di Sarno Neto,
Renato Antonio Secondo Mazzola, Paulo Remy Gillet Neto e Rubens Cardoso da Silva.
Ato seguinte, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Renato Antonio
Secondo Mazzola, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG
n.º 23.783.754-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 264.834.068-86 ao cargo efetivo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, foi eleito, em substituição o Sr.
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Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 12.732.824-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 177.831.188-10,
residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
n.º 2041, Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011, para o cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato
até a data de realização da próxima assembleia geral da Companhia, a rigor do artigo 150,
caput, da Lei das S.A. e do artigo 9.º, § 5.º, do Estatuto Social da Companhia. Com a renúncia
do Sr. Renato Antonio Secondo Mazzola e eleição do Sr. Roberto Bocchino Ferrari, o
Conselho de Administração passou a contar com os seguintes membros efetivos: Andrea Di
Sarno Neto, Roberto Bocchino Ferrari, Paulo Remy Gillet Neto e Rubens Cardoso da Silva.
Por fim, uma vez que o Sr. Andrea Di Sarno Neto, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG n.º44.471.077 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
364.726.748-17, apresentou, também em 6 de abril de 2017, carta de renúncia ao respectivo
cargo que exercia no Conselho de Administração e, por este motivo, o Conselho de
Administração passou a ser composto somente pelos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Paulo
Remy Gillet Neto e Rubens Cardoso da Silva.
Considerando a vacância dos demais cargos do Conselho de Administração da
Companhia, a Assembleia Geral é devidamente convocada nesta data e deverá, então, tomar
conhecimento da renúncia dos Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Andrea Di Sarno Neto,
Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi Coelho Lobo, Allan
Hadid e Fernando Paes de Carvalho para os cargos que exerciam no Conselho de
Administração da Companhia, bem como proceder com a ratificação da eleição dos seus
substitutos e eleição de 2 (dois) novos membros, conforme indicado na presente Proposta.
Adicionalmente, tendo em vista a renúncia e em atenção aos serviços prestados pelos
Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Andrea Di Sarno Neto, Renato Antonio Secondo
Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi Coelho Lobo, Allan Hadid e Fernando Paes de
Carvalho, a Administração propõe que a Companhia, bem como os seus acionistas,
outorguem quitação com relação às respectivas atuações destes como administradores da
Companhia.
8.2.
Eleição de 2 (dois) novos membros efetivos do Conselho de Administração para
completar o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral
ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016
Na presente data, existem 2 (duas) vagas a serem preenchidas de membros efetivos
do Conselho de Administração da Companhia, os quais deverão ter prazo de gestão até a
data de realização da AGO 2017.
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A Administração propõe que sejam eleitos os Srs. Bruno Dario Werneck, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.259.031 (SSP/ES), e inscrito
no CPF/MF sob o n.º 070.915.507-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Juriti, 73, Vila Uberabinha, CEP 04520-000, e Luiz Carlos
da Silva Cantídio Júnior, brasileiro, união estável, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 27.405.893-5 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o n.º
150.915.381-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Orobó, n.º 928, CEP 05466-030, para o cargo de membros efetivos e independentes do
Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO 2017.
Em cumprimento à ICVM 481/2009, o Anexo I contém as informações mínimas
previstas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência com relação aos candidatos
indicados pela administração ao Conselho de Administração da Companhia.
8.3.
Ratificação das eleições dos membros do Conselho de Administração da Companhia
aprovada nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 6 de abril de 2017, para
completar o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da AGO 2017
Os Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Rubens Cardoso da Silva e Roberto Bocchino
Ferrari foram eleitos para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da
Companhia nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 6 de abril de 2017,
conforme faculta o artigo 150, caput, da Lei das S.A. e o artigo 9.º, § 5.º, do Estatuto Social
da Companhia, com prazo de mandato até a data de realização da próxima assembleia geral
da Companhia.
Como a Assembleia Geral é a primeira assembleia geral a se realizar após a eleição
dos Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso da Silva, ela
deverá deliberar sobre a ratificação da eleição dos Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Roberto
Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso da Silva para os cargos de membros efetivos do
Conselho de Administração da Companhia.
A Administração da Companhia propõe, dessa maneira, que os Srs. Paulo Remy
Gillet Neto, Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso da Silva sejam ratificados como
membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até
a data de realização da AGO 2017, e que todos os atos por ele tomados como
administradores durante o período em que ocuparam os cargos de membros efetivos do
Conselho de Administração da Companhia sejam ratificados.
A Administração propõe que não sejam eleitos membros suplentes ao Conselho de
Administração até o término do mandato atual dos membros do Conselho de Administração.
Em cumprimento à ICVM 481/2009, o Anexo I contém as informações mínimas
previstas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência com relação aos candidatos
indicados pela administração ao Conselho de Administração da Companhia.
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8.3.1. Votação majoritária
Como regra, a eleição dos membros do Conselho de Administração é realizada por
votação majoritária, na qual cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular.
Nessa hipótese, a eleição dos membros do Conselho de Administração poderá ser
votada individualmente, considerando-se cada um dos candidatos isoladamente, ou por
chapas de candidatos. Considerando que será eleita apenas parte dos membros do Conselho
de Administração, a administração da Companhia propõe que a eleição seja realizada por
meio de votação individual, não sendo aplicável votação pelo procedimento de voto múltiplo.
Ainda, considerando a atual composição do capital social da Companhia e inexistindo
acionistas minoritários com pelo menos 10% (dez por cento) do total das ações com direito
a voto, não haverá possibilidade de minoritários elegerem membros em votação em separado
na Assembleia Geral.
Para permitir a maior participação dos acionistas, no entanto, o presidente da
Assembleia Geral colocará em votação o nome de cada candidato ao Conselho de
Administração que tenha sido indicado pela administração, ou pelos acionistas da
Companhia. Dessa forma, os senhores acionistas poderão manifestar seus votos favoráveis,
contrários ou de abstenção individualmente para cada candidato indicado.
Tendo em vista que o artigo 129 da Lei das S.A. prevê que as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções,
a eleição dos membros do Conselho de Administração dependerá do voto favorável de mais
da metade dos votos válidos proferidos pelos presentes em tal eleição.
8.3.2. Eleição de Membros para o Conselho de Administração da Companhia
Nos termos da legislação aplicável, os acionistas poderão indicar membros para
composição do Conselho de Administração. Considerando as propostas de eleição e
ratificação da eleição dos membros do Conselho de Administração, recomenda-se que os
acionistas que pretendam indicar membros para a composição do Conselho de
Administração apresentem as indicações de até 5 (cinco) candidatos a membros efetivos.
8.3.3. Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do
Conselho de Administração
Esclarece-se que os Srs. Bruno Dario Werneck e Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior,
candidatos ora apresentados pela administração da Companhia às vagas de membros efetivos
do Conselho de Administração da Companhia, foram indicados por Lyondel LLC, acionista
controlador indireto da Companhia, que atualmente detém, indiretamente, aproximadamente
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94,49% (noventa e quatro inteiros e quarenta e nove centésimos percentuais) das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
8.3.4. Indicação de candidatos para compor o Conselho de Administração
O acionista que desejar indicar candidatos para o Conselho de Administração poderá
notificar a Companhia por escrito, informando o nome completo e qualificação dos
candidatos.
Nos termos do artigo 3.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002
(“ICVM 367/2002”), o acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de
Administração deverá apresentar, no mesmo ato:
(i)

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, ou declarar que
obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e

(ii)

o currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação,
experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que
exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de
administração, fiscal ou consultivo em outras companhias.

Conforme previsto na ICVM 367/2002, a declaração de desimpedimento deverá ser
firmada em instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho de
Administração de que:
(i)

não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1.º do
artigo 147 da Lei das S.A.;

(ii)

não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada
pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de
companhia aberta, como estabelecido no § 2.º do artigo 147 da Lei das S.A.;

(iii)

atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3.º do artigo 147
da Lei das S.A.; e

(iv)

não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da
companhia, na forma dos incisos I e II do § 3.º do artigo 147 da Lei das S.A.
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De acordo com a ICVM 367/2002, presume-se ter interesse conflitante com a
Companhia o candidato que: (a) tenha sido eleito por acionista que também elegeu
conselheiro de administração em sociedade concorrente; e (b) mantenha vínculo de
subordinação com o acionista que o elegeu.
A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos
mínimos determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI)
para o registro da ata da Assembleia Geral pela Junta Comercial (item 2.2.5.1 c/c item 6.2.6.1
do Anexo III da Instrução Normativa do DREI n.º 10, de 05 de dezembro de 2013):
(i)

nome civil por extenso;

(ii)

nacionalidade;

(iii)

estado civil e regime de bens;

(iv)

profissão;

(v)

número de identidade e órgão expedidor;

(vi)

número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da fazenda (CPF/MF); e

(vii)

residência com endereço completo.

Além da declaração de desimpedimento, do nome, da qualificação completa e do
currículo contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367/2002, para garantir a
simetria e a ampla divulgação de informações, o acionista que indicar candidato ao Conselho
de Administração deverá, também, incluir as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência, conforme disposto pela ICVM 481/2009.
Uma vez recebida a indicação de candidato para membro do Conselho de
Administração contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367/2002, a
Companhia divulgará um “aviso aos acionistas” informando sobre a indicação apresentada.
Esta divulgação se dará pelo Sistema Empresas.NET, na categoria “Aviso aos Acionistas”,
tipo “outros avisos”, incluindo no assunto que se trata de indicação de candidatos a membro
do Conselho de Administração apresentada por acionistas minoritários.
Vale ressaltar que a indicação de candidato poderá ser realizada na própria
Assembleia Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de
procurador, que deverão apresentar os documentos e informações acima mencionados.
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8.4.
Eleição, dentre os membros do Conselho de Administração, do Presidente e do VicePresidente do Conselho de Administração
Nos termos do artigo 9.º, § 6.º, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração terá 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, que serão escolhidos pela
maioria de votos dos presentes na Assembleia Geral da Companhia.
Nesse sentido, a administração propõe a indicação dos Srs. Roberto Bocchino Ferrari
e Paulo Remy Gillet Neto para os cargos de presidente e vice-presidente do Conselho de
Administração da Companhia, respectivamente.
Dentre as atribuições do presidente do Conselho de Administração, inclui-se a
convocação e presidência das reuniões do órgão e a presidência das assembleias gerais da
Companhia. Adicionalmente, nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído
ao presidente do órgão, além do voto próprio, o voto de qualidade, no caso de empate na
votação.
O vice-presidente, por sua vez, possui, dentre as suas atribuições, a convocação das
reuniões do Conselho de Administração e a presidência das reuniões do órgão, nos casos de
impedimento temporário do presidente do Conselho de Administração.
Na eleição do presidente do Conselho de Administração, será observado o disposto
no § 10.º do artigo 9.º do Estatuto Social da Companhia, que proíbe a acumulação de cargos
de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou principal executivo
da Companhia pela mesma pessoa.
8.5.
Ratificar a celebração, pela Companhia, do instrumento de Primeiro Aditamento à
Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201, bem como a constituição de suas respectivas
garantias, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 6 de abril de 2017, às 14:00 horas (“RCA CCB e Debêntures”)
Como parte da estratégia de equalização das disponibilidades de caixa da Companhia
frente às suas necessidades operacionais a Companhia celebrou o primeiro aditamento
(“Aditamento”) à Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201, emitida em 12 de janeiro de
2017 pela Companhia (“CCB”).
A administração da Companhia submete à apreciação dos senhores acionistas, para
ciência e ratificação, a proposta de Aditamento à CCB, com a modificação dos termos e
condições a seguir relacionados e os quais foram objeto de aprovação pelo Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada em 06 de abril de 2017.
O Aditamento estabelece, dentre outros termos e condições, que (i) sobre o valor do
principal da dívida representada pela CCB, incidirão juros remuneratórios equivalentes a
100% (cem por cento) da variação do CDI, (ii) a amortização do valor do principal e o
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pagamento dos juros remuneratórios ocorrerão em 11 (onze) parcelas anuais, sendo que a
primeira será devida em 30 de março de 2022 e a última em 30 de março de 2032, respeitadas
as hipóteses de vencimento antecipado ali previstas, (iii) os recursos decorrentes de
determinados eventos de liquidez, do resultado da Companhia, ou de eventuais aumentos de
capital, conforme termos e condições previstos no Aditamento, deverão ser utilizados na
amortização extraordinária da dívida representada pela CCB, observada a senioridade das
Debêntures em tais hipóteses de amortização extraordinária, e (iv) em garantia das obrigações
assumidas nos termos da CCB, foi outorgada garantia fidejussória representada por aval
prestadas por determinadas entidades integrantes dos grupos econômicos da Lyondel e da
Companhia (em conjunto, “Garantidoras”), bem como garantias reais e extraconcursais
sobre participações acionárias detidas por determinadas Garantidoras e direitos creditórios
de titularidade de determinadas subsidiárias da Companhia, observada a senioridade das
Debêntures em relação aos recursos oriundos da excussão de tais garantias reais e
extraconcursais.
Considerando que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, por
unanimidade de votos, o Aditamento, a administração da Companhia propõe a ratificação
pelos Senhores Acionistas da matéria ora indicada.
8.6.
Ratificar a celebração, pela Companhia, do “Instrumento Particular de Escritura da
Sétima Emissão de Debêntures Participativas, Não Conversíveis em Ações, com Garantia
Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, bem
como a constituição de suas respectivas garantias, conforme aprovado na RCA CCB e
Debêntures
Também como parte da estratégia de equalização das disponibilidades de caixa da
Companhia frente às suas necessidades operacionais o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, para colocação privada (“Debêntures”), em valor de principal de
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões), nos termos do respectivo instrumento particular
de escritura de emissão (“Escritura de Emissão”).
A Escritura de Emissão estabelece, dentre outros termos e condições, que (i) os juros
remuneratórios serão equivalentes a 100% (cem por cento) da variação do CDI, (ii) o valor
de principal e os juros remuneratórios serão devidos em 12 (parcelas), sendo que a primeira
será devida em 30 de março de 2022 e a última em 30 de abril de 2047, observado ainda que
até 12 de março de 2032, a Companhia deverá ter amortizado as 11 (onze) primeiras Parcelas
das Debêntures, respeitadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório total e de
vencimento antecipado ali previstas, (iii) os recursos de determinados eventos de liquidez,
do resultado da Companhia, ou de eventuais aumentos de capital, conforme termos e
condições previstos na Escritura de Emissão, deverão ser utilizados na amortização
extraordinária obrigatória das Debêntures, que terão prioridade de pagamento em relação à
amortização extraordinária obrigatória da CCB, (iv) em garantia das obrigações assumidas
nos termos da Debêntures, foi outorgada garantia fidejussória representada por fiança
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prestada por determinadas entidades integrantes dos grupos econômicos da Lyondel e da
Companhia (em conjunto, “Garantidoras”), bem como garantias reais sobre participações
acionárias detidas por determinadas Garantidoras e direitos creditórios de titularidade de
determinadas subsidiárias da Companhia, e (v) até o pagamento integral do valor principal
das Debêntures, em qualquer caso, pelo prazo de 30 (trinta) anos a contar da data de emissão
das Debêntures (“Data de Emissão”) ou até o resgate antecipado obrigatório das
Debêntures, os debenturistas farão jus a uma participação equivalente a 80% (oitenta por
cento) do resultado da Companhia e dos recursos decorrentes de determinados eventos de
liquidez, desde que tenha sido anteriormente amortizado as 11 (onze) primeiras Parcelas das
Debêntures e a integralidade do saldo devedor da CCB. Os recursos oriundos da
integralização das Debêntures serão utilizados para quitar as debêntures da sexta emissão da
Companhia, amortização de parcela da CCB e para reforço do seu capital de giro.
As Debêntures serão subscritas privadamente, sendo assegurado aos acionistas da
Companhia, na proporção de suas participações no capital da Companhia, direito de
preferência na subscrição das Debentures, conforme procedimentos e prazos constantes de
Aviso aos Acionistas que será divulgado oportunamente. A BTGI Prop Feeder
comprometeu-se a, diretamente ou por meio de suas afiliadas, subscrever e integralizar todas
as Debêntures não subscritas (sobras) por quaisquer dos acionistas da Companhia. Se houver
excesso de subscritores interessados nas sobras, será feito rateio entre os interessados,
proporcionalmente à quantidade de Debêntures subscritas por cada um durante o período
de preferência. Os acionistas interessados em realizar o investimento nas Debêntures devem
avaliar todos os termos e condições das Debêntures constantes da respectiva Escritura de
Emissão, a qual se encontra, na presente data, disponibilizada na íntegra na página da
Companhia na rede mundial de computadores (http://ri.brasilpharma.com.br/) e nas
páginas da rede mundial de computadores da CVM e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros.
Desta forma, considerando a aprovação da emissão das Debêntures e a constituição
de suas respectivas garantias na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06 de
abril de 2017, a Administração da Companhia propõe a ratificação pelos Senhores Acionistas
da matéria ora indicadas.
9.

CONCLUSÕES

Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à
apreciação das Senhoras e dos Senhores Acionistas reunidos em Assembleia Geral da
Companhia, recomendando sua integral aprovação.
São Paulo, 7 de abril de 2017.

Roberto Bocchino Ferrari
Presidente do Conselho de Administração

18

19

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

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A. PARA
A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017

ANEXO I – Informações dos candidatos indicados pela Administração ao
Conselho de Administração
(com base nas informações exigidas pelos Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: a. nome; b. data de nascimento; c. profissão; d.
CPF ou número do passaporte; e. cargo eletivo ocupado; f. data de eleição; g. data
de posse; h. prazo do mandato; i. outros cargos ou funções exercidos no emissor; j.
se foi eleito pelo controlador ou não; k. se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; l. número
de mandatos consecutivos; m. informações sobre: i. principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor de atividade da
empresa, cargo, e se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do
emissor; ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor; n. descrição de qualquer dos seguintes
eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação
criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas; e iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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Nome
Roberto Bocchino
Ferrari
Órgão da
Administração
Conselho de
Administração
Data da Eleição

CPF

Data de
Nascimento

Profissão

177.831.188-10

28/06/1972

Engenheiro

Cargo Eletivo
Ocupado
Presidente do
Conselho de
Administração
Data de Posse

Outros Cargos e Funções Exercidas
no Emissor
N/A
Prazo de
Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

Até 30 dias após a
AGO 2017
Sim
data de eleição
Conselheiro
Critérios utilizados para
Mandatos
Independente
determinar a independência
Consecutivos
Não
N/A
1
Experiência Profissional
Nos últimos 5 (cinco) anos, a principal experiência profissional do Sr. Roberto Bocchino
Ferrari foi o exercício do cargo de Diretor Financeiro da WTorre S.A., sociedade atuante
no setor de construção civil, ficando responsável pela Diretoria Financeira do Grupo
WTorre. A WTorre S.A. não integra o mesmo grupo econômico da Companhia, nem é
controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.
O Sr. Roberto Bocchino Ferrari exerce cargo de administração nas seguintes sociedades:
(i) Real Infra Participações Ltda. (administrador); (ii) M12 Administração Financeira Ltda.
(administrador).
Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Roberto Bocchino Ferrari não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação:
(i) criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da
CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
24/04/2017
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Nome
Paulo Remy Gillet
Neto
Órgão da
Administração
Conselho de
Administração
Data da Eleição
24/04/2017
Conselheiro
Independente
Não

Data de
Nascimento

CPF
139.772.102-20

Profissão

Administrador de
Empresas
Outros Cargos e Funções Exercidas
no Emissor
27/08/1965

Cargo Eletivo
Ocupado
Vice-Presidente do
Conselho de
Administração

Diretor Presidente
Prazo de
Mandato

Data de Posse

Até 30 dias após a data
AGO 2017
da eleição
Critérios utilizados para determinar
a independência
N/A
Experiência Profissional
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Foi Eleito pelo
Controlador
Sim
Mandatos
Consecutivos
1

Nos últimos cinco anos, o Sr. Paulo Remy Gillet Neto teve como principal experiência
profissional o exercício do cargo de Diretor Presidente (Chief Executive Officer) da WTorre
S.A., sociedade atuante no setor de construção civil, sendo o principal executivo do Grupo
WTorre. A WTorre S.A. não integra o mesmo grupo econômico da Companhia, nem é
controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.
Além disso, o Sr. Paulo Remy Gillet Neto exerce cargo de administração nas seguintes
sociedades: (1) WTorre S.A. (administrador); (2) WTorre L Desenvolvimento Imobiliário
Ltda. (administrador); (3) WTorre SPE XX Desenvolvimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (4) Empreende XVI Investimentos Imobiliários Ltda. (administrador); (5)
WTorre JP Investimentos Ltda. (administrador); (6) WTorre Mineradora Ltda.
(administrador); (7) WT Walmon Empreendimentos Ltda. (administrador); (8) Rio
Ambiental Ltda. (administrador); (9) Eco Rio Patrimonial Ltda. (administrador); (10)
WTorre Hotéis Holding Ltda. (administrador); (11) Real Infra Participações Ltda.
(administrador); (12) Real IBP Participações S.A. (diretor); (13) Real IBP
Empreendimentos Imobiliários S.A. (diretor) (14) Real Cajamar Desenvolvimento
Imobiliário S.A. (diretor); (15) Real Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (16) Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (diretor);
(17) Real IBP Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (18) Real AI Vila Nova
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (19) Real AI Viracopos
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (20) Real AI Anhanguera
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (21) Real AI Rebouças
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (22) Real AI Torre D
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (23) Real Corporate Participações
Ltda. (administrador); (24) Real Corporate Jaguaré I Empreendimento Imobiliário Ltda.
(administrador); (25) Real Corporate Jaguaré II Empreendimento Imobiliário Ltda.
(administrador); (26) Real Corporate Senador Empreendimento Imobiliário Ltda.
(administrador); (27) Real Corporate PCV Empreendimento Imobiliário Ltda.
(administrador); (28) Real Entretenimento Participações Ltda. (administrador); (29)
Capital Live Gerenciadora de Eventos Ltda. (administrador); (30) Real Arenas
Empreendimentos Imobiliários S.A. (administrador); (31) BW Properties S.A. (membro
do conselho de administração); (32) BW Participações S.A. (diretor); (33) Vertico
Shopping Centers S.A. (diretor); (34) Vertico Limeira Empreendimento Imobiliário S.A.
(diretor); (35) Vertico Cotia Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (36)
Vertico Araguaína Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (37) WTorre
Engenharia e Construção S.A. (diretor); (38) WTorre Parauapebas Empreendimentos
Residenciais Ltda. (administrador); (39) WTorre Residencial RJ Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (administrador); (40) WTorre Residencial RJ II Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (administrador); (41) WTorre Residencial RJ III Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (administrador); (42) WTorre SPE VI Investimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (43) WTorre Residencial CO I Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (44) WTorre Residencial CO II Empreendimentos Imobiliários Ltda
(administrador); (45) WTorre Residencial CO III Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (46) WTorre Residencial CO IV Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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(administrador); (47) WTorre Residencial CO V Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (48) WTorre Residencial CO VI Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (49) WTorre Residencial CO VII Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (50) WTorre Residencial CO VIII Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (51) WPR Participações Ltda. (administrador); (52) WPR São Luís Gestão
de Portos e Terminais Ltda. (administrador); (53) Real Gerenciadora Imobiliária Ltda.
(administrador); (54) WPR SBC I Desenvolvimento Imobiliário S.A. (diretor); (55) WPR
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (56) Rondonópolis I
Empreendimento Imobiliário Ltda. (administrador); (57) Rondfield Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. (administrador); (58) Lexington Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(administrador); (59) Rondonópolis II Empreendimento Imobiliário Ltda.
(administrador); (60) BJL SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A. (diretor); (61) IB
SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A. (diretor); (62) MLP Participações Ltda.
(administrador); (63) Saturno Consultoria Administrativa e Participações Ltda.
(administrador); (64) PLM Empreendimentos Imobiliários Ltda. (administrador); (65)
LPM Participações Ltda. (administrador); e (66) RG Capital Participações Ltda.
(administrador).
Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Paulo Remy Gillet Neto não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação:
(i) criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da
CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
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Nome
Rubens Cardoso da Silva
Órgão da Administração
Conselho de
Administração
Data da Eleição

Data de
Nascimento

CPF
169.174.328-30
Cargo Eletivo
Ocupado
Membro do
Conselho de
Administração

Data de Posse

Profissão

Economista e
24/02/1971
Administrador
Financeiro
Outros Cargos e Funções
Exercidas no Emissor
N/A
Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

Até 30 dias da data
AGO 2017
Sim
de eleição
Conselheiro
Critérios utilizados para determinar a
Mandatos
Independente
independência
Consecutivos
Não
N/A
1
Experiência Profissional
O Sr. Rubens Cardoso da Silva trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro,
inclusive internacional, com posições-chave e atuação nas áreas comerciais, de crédito e
risco, desenvolvimento de negócios e estruturação financeira. As principais experiências
profissionais exercidas pelo Sr. Rubens Cardoso da Silva nos últimos 5 (cinco) anos são
no segmento de infraestrutura e serviços, tendo sido membro do conselho fiscal da
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE (sociedade atuante no setor de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia) e Conselheiro de Administração da
Companhia Brazil Safety Brand – BSB S.A. (sociedade atuante no setor de produção,
importação e comercialização de Equipamentos de Proteção Individual). Nem a
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, nem a Companhia Brazil Safety Brand
– BSB S.A. integram o grupo econômico da Companhia, nem tampouco são controladas
por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.
O Sr. Rubens Cardoso da Silva é Membro Suplente do Conselho de Administração da
Companhia Paranapanema de Metais SA.
Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Rubens Cardoso da Silva não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação:
(i) criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da
CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
24/04/2017

25

Nome

CPF

Bruno Dario Werneck
Órgão da
Administração
Conselho de
Administração

070.915.507-73
Cargo Eletivo
Ocupado
Membro do Conselho
de Administração

Data da Eleição

Data de Posse

Data de
Profissão
Nascimento
16/03/1976
Advogado
Outros Cargos e Funções
Exercidas no Emissor
N/A

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

Até 30 dias da data de
AGO 2017
Sim
eleição
Conselheiro
Critérios utilizados para determinar a
Mandatos
Independente
independência
Consecutivos
Regras constantes do Regulamento do Novo
Sim
zero
Mercado
Experiência Profissional
O Sr. Bruno Dario Werneck foi advogado estrangeiro no Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
e sócio do escritório de advocacia americano Mayer Brown. Dentre as principais
experiências profissionais do Sr. Bruno Werneck nos últimos 5 (cinco) destaca-se a atuação
como professor em cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Além disso, atualmente, é sócio do
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Por fim, Bruno Dario
Werneck é bacharel em direito pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Direito
(L.L.M.) pela Columbia Law School (EUA). Nenhuma das entidades descritas acima integra
o mesmo grupo econômico da Companhia, nem tampouco são controladas por acionista
da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário.
Além disso, o Sr. Bruno Dario Werneck é sócio e administrador da Hidrata Distribuidora
de Águas EIRELI.
Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Bruno Dario Werneck não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação: (i)
criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM,
mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer.
24/04/2017
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Nome
Luiz Carlos da Silva
Cantídio Júnior
Órgão da
Administração
Conselho de
Administração
Data da Eleição

CPF

Data de
Nascimento

150.915.381-00

11/07/1958

Cargo Eletivo
Ocupado
Membro do Conselho
de Administração
Data de Posse

Profissão

Administrador de
Empresas
Outros Cargos e Funções
Exercidas no Emissor
N/A

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

Até 30 dias da data de
AGO 2017
Sim
eleição
Conselheiro
Critérios utilizados para determinar a
Mandatos
Independente
independência
Consecutivos
Regras constantes do Regulamento do Novo
Sim
zero
Mercado
Experiência Profissional
O Sr. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior é graduado em administração de empresas pelo
CCNY – City College of New York, Baruch College. Dentre as principais experiências
profissionais do Sr. Bruno Werneck nos últimos 5 (cinco) destaca-se a atuação como
responsável pela área de Equity Investments e Diretor Presidente da Santander Participações
S.A. Em meados de 1999, tornou-se Vice Presidente do Grupo Santander e foi responsável
pela área comercial do Banco de Atacado e pelo Corporate & Investment Banking até 2009.
Nenhuma das entidades descritas acima integra o mesmo grupo econômico da
Companhia, nem tampouco são controladas por acionista da Companhia que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário.
O Sr. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior exerce cargo de administração nas seguintes
sociedades: (i) Light S.A. (membro do conselho de administração; (ii) Rio Alto Gestão de
Créditos e Participações S.A. (membro do conselho de administração); (iii) RME Rio
Minas Participações S.A. (membro do conselho de administração); (iv) ODC Ambievo
Technologia e Inovação Ambiental, Indústria e Comércio de Insumos Naturais S.A.
(membro do conselho de administração); e (iv) Brasil/CT – Comércio e Turismo S.A.
(membro do conselho de administração).
Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer
condenação: (i) criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) em processo
administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
24/04/2017
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do Conselho
de Administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Membros do Conselho de
Administração
Bruno Dario Werneck
Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior
Rubens Cardoso da Silva
Paulo Remy Gillet Neto
Roberto Bocchino Ferrari

Total de
reuniões
realizadas após
a posse
zero
zero
3 (três)
4 (quatro)
2 (duas)

Participação
nas reuniões
(%)
zero
zero
100%
100%
100%

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não aplicável, visto que os candidatos às vagas de membros do Conselho de Administração
não integram nenhum comitê da Companhia.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participações nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável, visto que os candidatos às vagas de membros do Conselho de Administração
não integram nenhum comitê da Companhia.
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12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a.
administradores do emissor;
b.
(i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor;
c.
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos e indiretos do emissor; e
d.
(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor.
Não aplicável, visto que não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre os candidatos às vagas de membros do Conselho de Administração e (i)
administradores da Companhia; (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia; (iii) controladores diretos ou indiretos da Companhia; e/ou (iv) administradores
das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a)
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b)
controlador direto ou indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor,
cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, visto que não existiu, nos 3 últimos exercícios sociais, relação de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantida entre os candidatos às vagas de membros do
Conselho de Administração e (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social; (b) controlador direto ou indireto da Companhia; e (c) caso seja
relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA BRASIL PHARMA S.A. PARA
A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017
ANEXO II – Informações sobre emissão de debêntures exigida pelo Anexo 15 da
ICVM nº 481/2009
A sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória,
em série única, da Brasil Pharma S.A. (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para
colocação privada junto aos atuais acionistas da Companhia, sem qualquer esforço de venda
perante investidores, realizado por instituição financeira integrante do sistema de distribuição
de valores mobiliários, terá as seguintes principais características:
a.

Informar o valor máximo da Emissão

O valor total da Emissão será de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
b.

Informar se a Emissão será dividida em séries

As Debêntures serão emitidas em uma única série.
c.

Informar o número e o valor nominal das debêntures de cada série

Serão emitidas 400.000.000 (quatrocentas milhões) de Debêntures em uma única série, com
valor nominal unitário de R$1,00 (um real), perfazendo o valor total de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais).
d.

Informar a destinação dos recursos

Os recursos líquidos provenientes da captação por meio da Emissão serão (i) primeiramente
destinados ao cancelamento, resgate e pré-pagamento da totalidade do saldo devedor das
debêntures da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis, da espécie
quirografária, em duas séries, para colocação privada, da Companhia, (ii) o saldo não utilizado
conforme o item “i” acima será destinado ao pagamento de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis
milhões reais) da dívida da Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201 (“CCB”) em
cumprimento a ser realizado a título de amortização extraordinária obrigatória nos termos
previstos na Cláusula 5.5(d) da CCB, e (iii) o eventual saldo não utilizado conforme os itens
“i” e “ii” acima será destinado ao reforço do capital de giro da Companhia, sempre nessa
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ordem.
e.

Explicar, pormenorizadamente, as razões da Emissão e suas consequências

Conforme destacado no item acima os recursos líquidos obtidos pela Companhia serão
destinados ao cancelamento, resgate e pré-pagamento de debêntures simples de emissão da
Companhia, ao pagamento de saldo em aberto da CCB e ao reforço do capital de giro da
Companhia. Desse modo, a Administração acredita que a Emissão irá contribuir para a
implementação de sua estratégia de equalização das disponibilidades de caixa da Companhia
frente às suas necessidades operacionais.
f.

Informar a remuneração das debêntures

As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100,00%
(cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo” (“Taxa DI-Over”), expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados no informativo diário disponível em
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Juros Remuneratórios”), calculada de
acordo com a fórmula a ser prevista no “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.” (“Escritura de Emissão”).
A título de remuneração adicional aos Juros Remuneratórios, independentemente da
quitação, pagamento e/ou amortização da totalidade do Valor Nominal Unitário (conforme
o termo é definido na Escritura de Emissão) e dos Juros Remuneratórios, os debenturistas
farão jus a uma participação no Lucro (conforme o termo é definido na Escritura de
Emissão) da Companhia equivalente ao percentual líquido e irredutível de 80,00% (oitenta
por cento) do Lucro (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) da Companhia,
conforme termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Participação nos
Lucros”), desde que verificadas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) seja apurado
Lucro na Companhia, ao final de determinado exercício social; (ii) os recursos do Lucro
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) em questão não devam ser utilizados
na Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme abaixo definido), tendo em vista já
ter ocorrido a amortização das 11 (onze) primeiras Parcelas das Debêntures (conforme o
termo é definido na Escritura de Emissão), acrescido dos Juros Remuneratórios, dos
Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) e demais encargos previstos na Escritura
de Emissão, caso aplicável; e (iii) os recursos do Lucro (conforme o termo é definido na
Escritura de Emissão) em questão não devam ser utilizados na amortização extraordinária
obrigatória da CCB, tendo em vista já ter ocorrido a quitação do saldo devedor da dívida
representada pela CCB e demais encargos aplicáveis, nos termos da CCB, conforme aditada.
No caso de utilização parcial do Lucro (conforme o termo é definido na Escritura de
Emissão) na hipótese (iii) acima, o saldo deverá ser pago a título de Participação nos Lucros,
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respeitada a livre movimentação, pela Companhia, de eventuais Valores Remanescentes
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e a obrigação de recompor a Reserva
Mínima (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão).
Os debenturistas farão jus, ainda, ao recebimento de uma participação equivalente ao
percentual líquido e irredutível de 80,00% (oitenta por cento) sobre qualquer Evento de
Liquidez (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão), conforme termos e
condições abaixo previstas (“Participação nos Resultados de Evento de Liquidez” e, em
conjunto com a Participação nos Lucros, a “Participação nos Resultados”), desde que
verificadas, cumulativamente, as seguintes condições: os recursos dos Eventos de Liquidez
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) em questão (i) não devam ser
utilizados na Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme abaixo definido), de acordo
com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão, tendo em vista já ter ocorrido
a amortização das 11 (onze) primeiras Parcelas das Debêntures (conforme o termo é definido
na Escritura de Emissão), acrescidos dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios
(conforme abaixo definido) e demais encargos previstos na Escritura de Emissão, caso
aplicável; e (ii) não devam ser utilizados na amortização extraordinária obrigatória da CCB,
de acordo com os termos e condições previstos na CCB, tendo em vista já ter ocorrido a
quitação do saldo devedor da dívida representada pela CCB e demais encargos aplicáveis,
nos termos da CCB, conforme aditada. No caso de utilização parcial dos recursos dos
Eventos de Liquidez (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) na hipótese (ii)
acima, o saldo deverá ser pago a título de Participação nos Resultados de Eventos de Liquidez
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão), respeitados eventuais Valores
Remanescentes (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e a obrigação de
recompor a Reserva Mínima (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão).
Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, ocorrendo impontualidade no
pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os
débitos devidos, vencidos e não pagos, serão acrescidos de juros de mora de 12,00% (doze
por cento) ao ano, calculados pro rata temporis e capitalizados diariamente de forma
exponencial, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como
de multa não compensatória de 2,00% (dois por cento) sobre o valor devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além de
despesas razoavelmente incorridas para a cobrança (em conjunto, “Encargos Moratórios”);
g.
Informar a espécie das debêntures a serem emitidas e descrever as garantias,
se houver
As Debêntures serão da espécie com garantia real e fidejussória e contarão com: (1) garantia
fidejussória representada por fiança, prestada por: Big Benn, Sant’Ana, RNF, Nex, Drogaria
Amarílis, Drogarias Farmais, Farmais Produtos, Stigma II LLC (“Stigma II”), Stigma Cayman
LLC (“Stigma Cayman”) e Lyondel LLC (“Lyondel” e, em conjunto com Big Benn, Sant’Ana,
RNF, NEX, Drogaria Amarilis, Drogaria Farmais, Farmais Produtos, Stigma II, e Stigma
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Cayman, as “Fiadoras”); (2) as seguintes garantias reais e extraconcursais: (i) penhor sobre as
participações acionárias detidas pela Stigma Cayman na Stigma II; (ii) penhor sobre as
participações acionárias detidas pela Lyonpar LLC na Lyondel; (iii) penhor sobre as
participações acionárias na Lyonpar LLC detidas pelos Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Nilton
Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari (iv) garantia sobre conta bancária de titularidade da
Stigma II (Charge of Bank Account); (v) garantia sobre as participações acionárias detida pela
Lyondel na Stigma Cayman (Charge Over Limited Liability Company Interest in Stigma Cayman
LLC); (vi) cessão fiduciária dos dividendos decorrentes das ações de emissão da Companhia,
da Big Benn, da Sant’Ana, da RNF, da Drogaria Amarilis, da Drogaria Farmais, da Farmais
Produtos e da NEX; (vii) alienação fiduciária de determinadas ações de emissão da
Companhia; (viii) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Big Benn, da
Sant’Ana, da RNF, da Drogaria Amarilis, da Drogaria Farmais, da Farmais Produtos e da
NEX; (ix) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de titularidade da Big Benn
sob condição resolutiva; e (x) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de
recebíveis de cartão de titularidade da Big Benn, Sant’Ana, NEX e RNF, sendo certo que as
garantias referidas nos itens (ix) e (x) serão constituídas em termos substancialmente similares
ao das minutas constantes do Anexo 7.7.1(xxxv) da Escritura de Emissão (ressalvadas
eventuais alterações exigidas pelo banco depositário que vier a ser contratado para execução
de tais instrumentos e aprovadas previamente em Assembleia Geral de Debenturistas
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão).
h.
Informar o prazo e as condições de vencimento, amortização e resgate,
inclusive as hipóteses de vencimento antecipado, se houver
Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão o seu vencimento em 30 (trinta) de abril
de 2047, ressalvadas as hipóteses de aquisição facultativa com o cancelamento das
Debêntures, de Resgate Antecipado Obrigatório Total (conforme abaixo definido) e de
vencimento antecipado, previstas na Escritura de Emissão.
Vencimento Antecipado: poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as
obrigações decorrentes das debêntures, com a exigência de imediato pagamento das 11
primeiras Parcelas (conforme definido na Escritura) do Valor Nominal das Debêntures,
acrescidos dos Juros Remuneratórios, Encargos Moratórios (conforme definido na
Escritura) e demais encargos previstos na Escritura, pela Companhia, conforme os termos
e condições estabelecidos na Cláusula 7.6.1 da Escritura..
Amortização Extraordinária Facultativa: a critério da Companhia, as Debêntures poderão ser
extraordinariamente amortizadas de forma antecipada, respeitando-se a ordem prevista na
Escritura de Emissão, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão (inclusive), desde que
tal amortização reste limitada às 11 primeiras Parcelas do Valor Nominal Unitário (conforme
o termo é definido na Escritura de Emissão), que deverá abranger, proporcionalmente, todas
as Debêntures, mediante aviso prévio aos debenturistas e ao agente fiduciário, com 15
(quinze) dias úteis de antecedência informando (i) a data da amortização extraordinária, (ii)
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o percentual do saldo do Valor Nominal Unitário (conforme o termo é definido na Escritura
de Emissão) a ser amortizado, e (iii) qualquer outra informação relevante ao agente fiduciário
e aos debenturistas (“Amortização Extraordinária Facultativa”). A Amortização
Extraordinária Facultativa deverá ser realizada na forma prevista na Escritura de Emissão.
Amortização Extraordinária Obrigatória: a amortização extraordinária obrigatória das
Debêntures (“Amortização Extraordinária Obrigatória”), limitada ao pagamento das 11
primeiras Parcelas do Valor Nominal Unitário (conforme o termo é definido na Escritura de
Emissão), deverá ser realizada pela Companhia: (i) quando da ocorrência de um Evento de
Liquidez (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão); (ii) quando da ocorrência
de um aumento do capital social da Companhia, das Subsidiárias (conforme o termo é
definido na Escritura de Emissão) e/ou das Fiadoras (conforme abaixo definido), sob
qualquer forma, inclusive com ou sem emissão de novas ações, cotas e/ou quaisquer outras
participações (“Aumento de Capital”), e/ou (iii) quando da apuração de Lucro pela
Companhia em um determinado exercício social, conforme previsto na Escritura de
Emissão. Por ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, o valor devido pela
Companhia será equivalente à parcela do saldo do Valor Nominal Unitário (conforme o
termo é definido na Escritura de Emissão) a ser amortizada, acrescida dos Juros
Remuneratórios, dos Encargos Moratórios e demais encargos previstos nesta Escritura,
conforme aplicável, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (conforme o termo é
definido na Escritura de Emissão) ou a respectiva data de pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização
Extraordinária Obrigatória, não sendo devido qualquer prêmio ou penalidade, respeitada a
ordem prevista na Escritura de Emissão. A Amortização Extraordinária Obrigatória deverá
ser realizada na forma prevista na Escritura de Emissão;
Resgate Antecipado Obrigatório Total: A Companhia deverá efetuar o resgate antecipado da
totalidade das debêntures, com seu consequente cancelamento, exclusivamente caso, a partir
da Data de Emissão, seja verificada a ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme
definido na Escritura) que resulte na alienação, direta e/ou indireta, da totalidade da
participação detida pelos Veículos Lyondel (conforme definido na Escritura) na Companhia,
seja por meio de alienação de participações detidas, direta/ou indiretamente, pelos Veículos
Lyondel na Companhia, por meio de diluição das participações detidas, direta e/ou
indiretamente, pelos Veículos Lyondel na Companhia, por meio da transferência de direitos
ou de qualquer outra forma (“Evento de Liquidez Alienação BRPH” e “Resgate Antecipado
Obrigatório Total”, respectivamente), devendo a Companhia e/ou as Fiadoras comunicarem
o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) na mesma data após tomar ciência da
iminência de um Evento de Liquidez Alienação BRPH, sendo certo que a Companhia,
exclusivamente neste caso, poderá e deverá resgatar as debêntures, conforme os termos e
condições estabelecidos na Escritura.. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ser
realizado na forma prevista na Escritura de Emissão.
Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em
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circulação, observado o disposto no artigo 55, § 3.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada e nas regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. As
Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas,
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado, devendo, no primeiro
caso, ser objeto de aditamento da Escritura de Emissão.
i.

Informar se a subscrição será pública ou particular

As Debêntures serão objeto de colocação privada junto aos atuais acionistas da Companhia,
sem qualquer esforço de venda ou intermediação de instituições integrantes do sistema de
distribuição perante investidores.
j.
Informar as matérias cuja definição será delegada ao conselho de
administração
Não aplicável, uma vez que a emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 6 de abril de 2017, e que não há matérias privativas de Assembleia Geral
com relação a tais Debêntures.
k.

Identificar o agente fiduciário

O agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas será a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala
B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38,
com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 33300014373 perante a Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro.
l.

Informar a classificação de risco da Emissão, se houver

Não aplicável, tendo em vista que a Emissão não possui classificação de risco.
Informar o mercado secundário em que as debêntures serão negociadas, se
m.
for o caso
As Debêntures serão negociadas no mercado secundário no ambiente de negociação
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA – Bolsa de valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a liquidação
financeira, a negociação das Debêntures e sua custódia eletrônica.
***
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