POLÍTICA DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS DA BRASIL PHARMA S.A.

1. OBJETIVO
1.1. A Política de Transações entre Partes Relacionadas (“Política”) tem o intuito de estabelecer
procedimentos a serem observados nos negócios da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”)
que envolvam partes relacionadas, bem como em outras situações que envolvam potencial
conflito de interesses, visando a transparência perante os acionistas, investidores e ao
mercado em geral.
1.2. Esta Política tem como base o estatuto social e Código de Ética e Conduta da Companhia,
o Regulamento de Listagem do Novo Mercado emitido pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, as normas emitidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), bem como nas melhores práticas de Governança Corporativa.
2. APROVAÇÃO
2.1. A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 28 de
abril de 2017.
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Política estará vigente a partir da data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração da Companhia.
4. ABRANGÊNCIA
4.1. A Política deverá ser observada pelos acionistas participantes direta ou indiretamente do
bloco de controle, sociedades controladas diretas ou indiretas, administradores e seus
parentes até 2º grau e colaboradores da Companhia.
5. DEFINIÇÕES
5.1. Partes Relacionadas: São consideradas Partes Relacionadas as pessoas físicas ou
jurídicas com as quais a Companhia tenha possibilidade de contratar em condições que
não sejam comutativas às de mercado ou independentes.
5.2. Transações: Para fins da Política, transações incluem, entre outros, (a) compra e venda de
bens, propriedades e outros ativos; (b) prestação ou recebimento de serviços; (c)
arrendamentos; (d) transferência de bens, direitos e obrigações; (e) transferências de
natureza financeira; (f) fornecimento de garantias, avais ou fianças; (g) assunção de
compromissos; (h) liquidação de passivos; e (i) concessão de comodato de bens móveis
ou imóveis de qualquer natureza.
5.3. Condições de Mercado: São as condições observadas durante uma negociação, entre elas,
competitividade – preços e condições compatíveis com os praticados no mercado; e
conformidade – aderência aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela
Companhia.
5.4. Conflito de Interesses: Surge quando um terceiro contratando ou mantendo negócio com
a Companhia não esteja em situação de independência em relação à matéria em discussão
e possa influenciar ou fazer com que a Companhia tome decisões motivadas por interesses
distintos daqueles que sejam de seu melhor interesse e de seus acionistas.

5.5. Acionista Relevante: Acionistas que detenham participação igual ou superior a 5% do
capital social da Companhia.

6. REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
6.1. Caberá ao Conselho de Administração da Companhia a aprovação e fiscalização das
Transações entre Partes Relacionadas, bem como avaliar potenciais conflitos de
interesses entre os administradores e acionistas relevantes da Companhia.
6.2. O Conselho de Administração deverá aprovar qualquer Transação entre Partes
Relacionadas, independentemente do valor envolvido.
6.3. Todas as Transações entre Partes Relacionadas deverão ser celebradas por escrito,
especificando suas principais características e condições, tais como valores, prazos,
direitos e deveres.
6.4. As Transações entre Partes Relacionadas devem ser firmadas de acordo com as
condições de mercado, com parâmetros equitativos, nos mesmos moldes em que são
firmados os demais contratos da Companhia.
6.5. Quando a Transação entre Partes Relacionadas suscitar conflito de interesses, este deverá
ser invocado pela parte que lhe der causa ou por qualquer terceiro que tiver conhecimento,
tão logo o conflito se verifique ou tenha ciência.
6.6. A administração da Companhia deverá respeitar as regras para Transações entre Partes
Relacionadas, devendo o eventual membro impedido se abster de qualquer influência ou
aprovação da Transação, podendo participar de discussões somente com o objetivo de
prestar esclarecimentos sobre a operação e partes envolvidas.
6.7. As transações realizadas entre a Companhia e suas controladas não são consideradas
Transações entre Partes Relacionadas.
7. PENALIDADES
7.1. Caso haja qualquer violação dos termos da presente Política, será examinado pelo
Conselho de Administração, que adotará as medidas cabíveis.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A Companhia, em consonância com as regras do Regulamento do Novo Mercado e
Instrução CVM nº 480/09, divulga detalhes de suas Transações entre Partes Relacionadas
em seu Formulário de Referência e demonstrações contábeis periódicas, disponibilizados
e
site
da
Companhia
no
site
da
CVM
(http://www.cvm.gov.br/)
(http://ri.brasilpharma.com.br/).

