BRAZIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE 35.300.374.797

COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, Brasil – 28 de setembro de 2012 – A Brazil Pharma S.A. (“Companhia”,
Bovespa: BPHA3), nos termos do disposto na Instrução CVM nº 358/2002, conforme
alterada, e na legislação em vigor, vem a público informar aos seus acionistas e ao
mercado que, em linha com os fatos relevantes divulgados em 11 de maio de 2012 e 28
de novembro de 2011, sua controlada indireta Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias
(“Sant’ana”) adquiriu ações representativas de 78,87% do capital votante e total da EG
Drogarias S.A. (atual denominação da CMNPAR Two Participações S.A., “EG”) de
titularidade das acionistas Anick Andrade Cunha (“Anick”), Edza Martins Brasil
(“Edza”), Emilia Andrade Ribeiro (“Emilia” e, em conjunto com Anick e Edza,
“Vendedoras”).
Dentro do menor prazo possível após esta data, a Sant’ana realizará a incorporação das
ações da EG, incorporando ao seu patrimônio os 21,13% remanescentes do capital
votante e total da EG. Em razão de tal incorporação de ações, as Vendedoras, exceto
Edza, passarão a ser sócias da Sant’ana.
Imediatamente após a implementação da incorporação das ações da EG acima, e nessa
mesma data, a Farmais Franchising S.A. (“Farmais”) realizará a incorporação de ações
da Sant’ana, incorporando ao seu patrimônio a totalidade das ações de emissão da
Sant’ana de titularidade das Vendedoras, exceto Edza, recebidas em virtude da
incorporação das ações da EG acima.
Por fim, e também nessa mesma data, após a implementação da incorporação das ações
da Sant’ana acima, a Companhia realizará a incorporação de ações da Farmais,
incorporando ao seu patrimônio a totalidade das ações de emissão da Farmais de
titularidade das Vendedoras, exceto Edza, recebidas em virtude da incorporação de
ações da Sant’ana, as quais representarão um aumento de capital da Companhia, a valor
econômico, no montante de R$3.000.000,00, mediante a emissão de 300.000 novas
ações ordinárias a serem entregues às Vendedoras, exceto à Edza. As ações de emissão
da Companhia que serão detidas pelas Vendedoras estarão sujeitas a restrições de
negociação por um período de 12 meses (lock up) a contar da data das incorporações de
ações aqui referidas.
Demais Informações
Será oportunamente convocada assembleia geral extraordinária da Companhia para
deliberar a respeito da incorporação de ações da Sant’ana descrita acima. Os acionistas
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da Companhia, titulares de ações nesta data (inclusive) e que dissentirem da
incorporação de ações da Sant’ana poderão exercer o direito de recesso nos termos da
Lei 6.404/76, conforme alterada.
A operação descrita acima foi submetida aos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, nos termos da legislação aplicável. A Companhia manterá o mercado
informado sobre os fatos subsequentes relacionados à aquisição descrita neste
comunicado ao mercado.
Para mais informações, favor contatar a área de relações com investidores da
Companhia (www.brph.com.br/ri ou ri@brph.com.br / 55 11 2117-5299).
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores
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