BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2013
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 10 dias de setembro de 2013, às 10 horas, no endereço da
Brasil Pharma S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, CEP
04543-900.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via
telefone (“Conselheiros”).
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados
pela Sra. Cristina Caiuby Salles.
4.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a segunda emissão, pela Companhia, de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de, inicialmente,
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), para distribuição pública, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Debêntures”, “Emissão”, “Oferta” e “Instrução CVM 400”), cujas principais
características encontram-se descritas abaixo; e (ii) autorizar expressamente os Diretores da
Companhia a praticarem todo e qualquer ato, celebrarem todos e quaisquer contratos e/ou
instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta,
incluindo sem limitação ao aditamento à Escritura (conforme definido abaixo), que ratificará o
resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) e fará constar o eventual
aumento da Oferta em virtude da emissão de Debêntures do Lote Suplementar e/ou de Debêntures
Adicionais (conforme definidos abaixo).
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros, por unanimidade de votos
e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram:
(I)
A segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, da Companhia, a ser realizada em até duas séries, no valor total de, inicialmente,
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sem considerar as Debêntures do Lote
Suplementar e as Debêntures Adicionais (conforme definidos abaixo), nos termos e condições a
serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da
Brasil Pharma S.A.” (“Escritura”), cujos recursos líquidos serão integralmente utilizados da seguinte
forma: (i) 80% (oitenta por cento) para reforço de caixa da Companhia; e (ii) 20% (vinte por cento)
para reforço de capital de giro da Companhia. A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Lei
das Sociedades por Ações, da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, da
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Instrução CVM 400, da Instrução CVM n° 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada (“Instrução
CVM 471”), do Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas
Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme
alterado (“Convênio CVM-ANBIMA”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Atividades Conveniadas”, datado de 9 de junho de 2010 (“Código ANBIMA”) e das demais
disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis. A Emissão e as Debêntures terão
as seguintes características:
(a) Colocação, Distribuição e Negociação. As Debêntures serão objeto de distribuição pública,
sob o regime de garantia firme de colocação no valor total de até R$250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais) (exceto para as Debêntures do Lote Suplementar e para as
Debêntures Adicionais (conforme definidas abaixo), as quais, se houver, serão objeto de
distribuição sob o regime de melhores esforços de colocação), nos termos do “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, sob o Regime de Garantia Firme, da Brasil
Pharma S.A.” (“Contrato de Distribuição”), o qual será celebrado entre a Companhia e as
instituições financeiras que atuarão na qualidade de coordenadores da Oferta
(“Coordenadores”). As Debêntures serão registradas para distribuição pública no mercado
primário e negociação no mercado secundário, respectivamente: (i) por meio do MDA – Módulo
de Distribuição de Ativos (“MDA”) e do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”),
sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas financeiramente na
CETIP; e/ou (ii) por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do Sistema
BovespaFix (“BOVESPAFIX”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”), sendo a
custódia e a liquidação financeira da Oferta e a negociação das Debêntures processadas na
BM&FBovespa.
(b) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$10.000,00 (dez
mil reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Nominal Unitário”).
(c) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo), sem
considerar as Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures Adicionais (conforme definidos
abaixo).
(d) Quantidade de Debêntures e Número de Séries. Serão emitidas, inicialmente, 25.000 (vinte
e cinco mil) Debêntures, observado que tal montante pode ser aumentado em função da emissão
de Debêntures Adicionais e/ou de Debêntures do Lote Suplementar (conforme definidos abaixo),
em até duas séries, sendo que a quantidade de Debêntures a ser emitida em cada uma das séries
será definida em sistema de vasos comunicantes após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures (“Procedimento de
Bookbuilding”), ressalvado que qualquer das séries poderá não ser emitida, a depender do
resultado do Procedimento de Bookbuilding. A quantidade de Debêntures alocada em cada série,
bem como o número de séries efetivamente emitidas, serão objeto de aditamento à Escritura,
ficando desde já a Companhia e o Agente Fiduciário autorizados e obrigados a celebrar tal
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aditamento sem a necessidade de prévia aprovação societária ou de realização de Assembleia
Geral de Debenturistas.
(e) Aumento da Oferta. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Debêntures inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures Adicionais (conforme definidas
abaixo), poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 3.750 (três mil,
setecentos e cinquenta) Debêntures (“Debêntures do Lote Suplementar”), destinadas a atender o
excesso de demanda que eventualmente seja constatado no decorrer do Procedimento de
Bookbuilding, que somente poderá ser exercida pelos Coordenadores, em comum acordo com a
Emissora, na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding. As Debêntures do Lote
Suplementar poderão ser da primeira série e/ou da segunda série e terão as mesmas
características das Debêntures originalmente ofertadas, nos termos da Escritura, observado que
as Debêntures do Lote Suplementar eventualmente emitidas serão colocadas sob regime de
melhores esforços de colocação. Adicionalmente, nos termos do § 2º do artigo 14 da Instrução
CVM 400, a Emissora poderá aumentar a quantidade de Debêntures com relação à quantidade
inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures do Lote Suplementar, em até 20% (vinte por
cento), ou seja, em até 5.000(cinco mil) Debêntures (“Debêntures Adicionais”), na data de
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. As Debêntures Adicionais poderão ser da primeira
série e/ou da segunda série e terão as mesmas características das Debêntures originalmente
ofertadas, nos termos da Escritura, observado que as Debêntures Adicionais eventualmente
emitidas serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação. Caso ocorra o aumento
na quantidade de Debêntures originalmente ofertada, a Escritura deverá ser ajustada de maneira
a refletir a quantidade de Debêntures efetivamente emitida, mediante a celebração de
aditamento à Escritura, que deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”), sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de
Assembleia Geral de Debenturistas, o qual fica devidamente aprovado pelos conselheiros da
Companhia presentes nesta reunião.
(f) Data de Emissão, Prazo e Data de Vencimento. Para todos os fins e efeitos legais, a data de
emissão das Debêntures será o dia 15 de setembro de 2013 (“Data de Emissão”). Observado o
que será disposto na Escritura: (i) o prazo das Debêntures da primeira série será de 5 (cinco) anos
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2018 (“Data de
Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e (ii) o prazo das Debêntures da segunda série
será de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro
de 2020 (“Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série”).
(g) Tipo, Conversibilidade, Espécie e Forma. As Debêntures serão simples, não conversíveis em
ações de emissão da Companhia, da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei
das Sociedades por Ações, e não contarão com nenhuma garantia ou preferência. As Debêntures
serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados.
(h) Banco Liquidante e Escriturador Mandatário. A instituição prestadora de serviços de banco
liquidante das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo
Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”). A instituição
prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida
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Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64
(“Escriturador Mandatário”) Essas definições incluem qualquer outra instituição que venha a
suceder o Banco Liquidante e/ou o Escriturador Mandatário na prestação desses serviços.
(i) Atualização Monetária das Debêntures. Primeira Série. O Valor Nominal Unitário das
Debêntures da primeira série não será atualizado monetariamente. Segunda Série. O Valor
Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da segunda série será
atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), a partir da Data de Emissão
(“Atualização Monetária da Segunda Série”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis
até a integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da Atualização Monetária da Segunda
Série incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Segunda Série automaticamente, de acordo com a fórmula a ser incluída na
Escritura (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série” ou “Saldo do
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série”, conforme o caso).
(j) Remuneração. Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da primeira série incidirão juros
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a
um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a até 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração das
Debêntures da Primeira Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da primeira série desde a Data de Emissão
(inclusive), ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série
imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Primeira Série subsequente (exclusive), e pagos ao final de cada Período de
Capitalização das Debêntures da Primeira Série, conforme definido abaixo, e seguirá, para todos
os fins, os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas Debêntures CETIP21”, disponível para
consulta na página da Internet (http://www.cetip.com.br). O período de capitalização das
Debêntures da primeira série significa, para o primeiro período de capitalização, o intervalo de
tempo que se inicia na Data de Emissão, inclusive, e termina na primeira Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da Primeira Série, exclusive; para os demais períodos de
capitalização, o intervalo de tempo que se inicia em uma Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Primeira Série, inclusive, e termina da Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Primeira Série subsequente, exclusive (“Período de Capitalização das
Debêntures da Primeira Série”). Cada Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série
sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento das Debêntures da
Primeira Série, resgate antecipado ou vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da
Escritura, conforme o caso. Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou o saldo
do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso
incidirão juros correspondentes à soma exponencial de um percentual ao ano, a ser definida em
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Procedimento de Bookbuilding, com taxa máxima equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, à média aritmética das taxas anuais indicativas
divulgadas pela ANBIMA para o cupom das Notas do Tesouro Nacional – série B (“NTN-B”) com
vencimento em 15 de agosto de 2020, taxa essa a ser apurada entre o 5º (quinto), 4º (quarto) e o
3º (terceiro) dia útil antes da data de realização do Procedimento de Bookbuilding. A
Remuneração das Debêntures da Segunda Série, definida de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding, incidirá sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal
Unitário Atualizado, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série a partir da Data de
Emissão (inclusive), ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série
imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Segunda Série subsequente (exclusive) e pagos ao final de cada Período de
Capitalização das Debêntures da Segunda Série, conforme definido abaixo, calculado em regime
de capitalização composta, de forma pro rata temporis por dias úteis (“Remuneração das
Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série,
“Remuneração das Debêntures”). Ao final do Procedimento de Bookbuilding, a Emissora ratificará
o seu resultado, por meio de aditamento à Escritura, que deverá ser arquivado na JUCESP, sem
necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de
Debenturistas, o qual fica devidamente aprovado pelos conselheiros presentes nesta reunião. O
período de capitalização das Debêntures da segunda série significa, para o primeiro período de
capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, inclusive, e termina na
primeira Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, exclusive; para
os demais períodos de capitalização, o intervalo de tempo que se inicia em uma Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, inclusive, e termina da Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série subsequente, exclusive (“Período
de Capitalização das Debêntures da Segunda Série”). Cada Período de Capitalização das
Debêntures da Segunda Série sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de
Vencimento das Debêntures da Segunda Série, resgate antecipado ou vencimento antecipado das
Debêntures, nos termos da Escritura, conforme o caso.
(k) Pagamento da Remuneração. Primeira Série. Ressalvada a hipótese de liquidação
antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures conforme será previsto na
Escritura, ou ainda a hipótese de ocorrer um resgate antecipado das Debêntures conforme será
previsto na Escritura, a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será paga
semestralmente no dia 15 dos meses de março e setembro, a partir da Data de Emissão,
ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de março de 2014, sendo que o último pagamento das
Debêntures da primeira série ocorrerá na Data de Vencimento da Primeira Série (“Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série”). A Remuneração das
Debêntures da Primeira Série será paga nas seguintes datas:
Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Primeira Série
15/03/2014
15/09/2014
15/03/2015
15/09/2015
15/03/2016
15/09/2016
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15/03/2017
15/09/2017
15/03/2018
15/09/2018
Segunda Série. Ressalvada a hipótese de liquidação antecipada resultante do vencimento
antecipado das Debêntures conforme será previsto na Escritura, ou ainda a hipótese de ocorrer
um resgate antecipado das Debêntures conforme será previsto na Escritura, a Remuneração das
Debêntures da Segunda Série será paga anualmente, a partir da Data de Emissão, ocorrendo o
primeiro pagamento em 15 de setembro de 2014, sendo que o último pagamento das
Debêntures da segunda série ocorrerá na Data de Vencimento da Segunda Série (“Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, “Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures”). A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será paga nas
seguintes datas:
Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Segunda Série
15/09/2014
15/09/2015
15/09/2016
15/09/2017
15/09/2018
15/09/2019
15/09/2020
(l) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado. Primeira Série. O Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês, inclusive, a contar da Data de Emissão,
sendo que a primeira parcela será paga em 15 de setembro de 2017 e a última na Data de
Vencimento. Segunda Série. O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda
Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, a partir do 72º (septuagésimo segundo) mês,
inclusive, a contar da Data de Emissão, sendo que a primeira parcela, equivalente a
50% (cinquenta por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda
Série, será paga em 15 de setembro de 2019 e a última parcela, equivalente ao saldo
remanescente do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, será paga
na Data de Vencimento.
(m) Repactuação Programada. As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação programada.
(n) Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização Antecipada Facultativa. Não será
permitido o resgate antecipado facultativo ou a amortização antecipada facultativa das
Debêntures, exceto em caso de indisponibilidade da Taxa DI e/ou do IPCA nos termos a serem
indicados na Escritura.
(o) Oferta de Resgate Antecipada. Sem prejuízo das hipóteses específicas de resgate antecipado
a serem descritas na Escritura, a Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado
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facultativa para a totalidade das Debêntures da primeira série e das Debêntures da segunda
série, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas de cada série,
respectivamente, endereçadas a todos os Debenturistas sem distinção, sendo assegurada a todos
os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas,
observados os termos e prazos a serem previstos na Escritura (“Oferta de Resgate Antecipado
Facultativa”). A Companhia obriga-se a realizar oferta de resgate antecipado obrigatória para a
totalidade das Debêntures da primeira série e das Debêntures da segunda série, com o
consequente cancelamento das Debêntures resgatadas de cada série, respectivamente,
endereçadas a todos os Debenturistas sem distinção, sendo assegurada a todos os Debenturistas
igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas, observados os
termos e prazos a serem previstos na Escritura (“Oferta de Resgate Antecipado Obrigatória” e,
em conjunto com a Oferta de Resgate Antecipado Facultativa, “Oferta de Resgate Antecipada”).
O valor a ser pago em relação às Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à
Oferta de Resgate Antecipada deverá ser equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário
das Debêntures objeto do resgate, acrescido da Remuneração das Debêntures aplicável,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a respectiva Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, não sendo devido qualquer prêmio ou penalidade.
(p) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em
circulação, observado o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e nas regras
expedidas pela CVM. 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 à Escritura. As Debêntures adquiridas pela
Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à
mesma Remuneração das Debêntures aplicável às demais Debêntures em circulação.
(q) Garantias. As Debêntures não contarão com quaisquer garantias, seja real ou fidejussória.
(r) Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido
relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura, sobre todos e quaisquer valores em
atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis desde
a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento: (i) multa moratória de 2% (dois por
cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a
data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento (“Encargos Moratórios”).
(s) Vencimento Antecipado. Serão elencados na Escritura os eventos considerados eventos de
inadimplemento, caso em que o Agente Fiduciário deverá, assim que ciente, declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da Escritura e exigir o imediato
pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração das Debêntures aplicável, calculada pro
rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a data de Pagamento de Remuneração das
Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (e, ainda,
dos Encargos Moratórios, conforme o caso), mediante o recebimento, pela Companhia, de carta
protocolada ou carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço da Companhia.
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(t) Agente Fiduciário. A Pentágono S.A. DTVM atuará como agente fiduciário da Emissão,
representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), nos termos da Lei
das Sociedades por Ações (“Agente Fiduciário”).
(u) Forma e Preço de Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista no
ato da subscrição (“Data de Integralização”) e em moeda corrente nacional, de acordo com as
normas de liquidação aplicáveis à CETIP e/ou à BM&FBovespa, sendo que as Debêntures serão
integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da
Primeira Série e da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, calculada
de forma exponencial pro rata temporis desde a Data de Emissão até a Data de Integralização,
obedecido o valor correspondente a cada uma das séries.
(II)
A autorização expressa à Diretoria da Companhia para formalizar, efetivar e administrar das
deliberações tomadas nesta reunião, bem como a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos
e quaisquer documentos, incluindo eventuais aditamentos a estes, necessários à execução das
deliberações ora aprovadas, incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à celebração:
(i) da Escritura; (ii) de aditamento à Escritura para ratificar o resultado do Procedimento de
Bookbuilding e fazer constar o eventual aumento da Oferta em virtude da emissão de Debêntures do
Lote Suplementar e/ou de Debêntures Adicionais; (iii) do Contrato de Distribuição; (iv) da
contratação dos Coordenadores e outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado
de valores mobiliários como intermediadoras da Oferta; e (v) da contratação dos prestadores de
serviços inerentes às Debêntures, incluindo, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador
Mandatário, os consultores jurídicos, as entidades de mercado de balcão organizado, auditores
independentes, a agência de classificação de risco, os sistemas de distribuição e negociação das
Debêntures nos mercados primários e secundários e demais instituições cuja contratação
eventualmente se faça necessária para a realização da Oferta, fixando-lhes os respectivos
honorários. A Diretoria também poderá aprovar o resultado do bookbuilding, incluindo a taxa de
remuneração e a quantidade de Debêntures alocada em cada uma das séries, realizar a publicação e
o registro dos documentos de natureza societária ou outros relativos à Oferta perante os órgãos
competentes e o registro da Oferta perante a CVM. Todos os atos relativos às deliberações ora
aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data desta reunião, ficam
também expressamente confirmados e ratificados.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os
trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 10 de setembro de 2013. Presidente:
Carlos Daniel Rizzo da Fonseca. Secretária: Cristina Caiuby Salles. Conselheiros Presentes: Carlos
Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Alexandre
Panarello e Álvaro José da Silveira.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

_________________________
Cristina Caiuby Salles
Secretária
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