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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, EM
SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL PHARMA S.A.
REALIZADA INICIALMENTE EM 14 DE SETEMBRO DE 2017 SUSPENSA NESTA DATA E
REABERTA EM 02 DE OUTUBRO DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada inicialmente aos quatorze dias do mês de setembro de 2017,

às 14h, suspensa nesta data, e reaberta aos dois dias do mês de outubro de 2017, às 16h, para
deliberação das matérias da ordem do dia suspensas, na sede social da Brasil Pharma S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Segunda Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São

Paulo, nas edições dos dias 06, 07 e 12 de setembro de 2017, páginas 32, 05 e 30, respectivamente,
e no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 06 e 07, 08 e 9 a 11 de setembro, páginas B9, B3
e B7, respectivamente.
3.

PRESENÇA: (i) Debenturistas representando 99,53% da totalidade das debêntures em

circulação da 7ª (sétima) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e
fidejussória, em série única, para colocação privada, da Companhia nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da Sétima Emissão Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia
Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, celebrado em
06 de abril de 2017 (“Debenturistas”, “Debêntures da Sétima Emissão”; “Sétima Emissão” e “Escritura
de Emissão”, respectivamente); (ii) Sra. Andréia Marques Ramos, representante da Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário da Sétima Emissão (“Agente
Fiduciário”); e (iii) o representante da Companhia.
4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Fernando Barretti,

que convidou a mim, Priscila Oliveira Rodrigues, para secretariá-lo.
5.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para operação de transferência de

propriedade de participações societárias alienadas fiduciariamente em favor dos Debenturistas; (ii)
autorização para inclusão de atividades no objeto social da Distribuidora Big Benn S.A., Rede
Nordeste de Farmácias S.A., Sant’Ana S.A. Drogaria Farmácias e Nex Distribuidora de Produtos
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Farmacêuticos S.A., todas subsidiárias da Companhia e fiadoras no âmbito das Debêntures; (iii)
autorização para que a Companhia constitua novas subsidiárias; (iv) a autorização para realização de
operação de cisão de sociedade cujas participações societárias estão alienadas fiduciariamente em
favor dos Debenturistas; (v) a autorização para realização de alteração do foro e domicílio legal de
sociedade

cujas

participações

societárias

estão

alienadas

fiduciariamente

em

favor

dos

Debenturistas; (vi) a aprovação para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, praticar
todos os atos necessários à efetivação das propostas descritas nos itens (i) e (ii) acima.
6.

DELIBERAÇÕES:

6.1

Instalada a Assembleia inicialmente, em 14 de setembro de 2017, suspensa nesta data e

reaberta em 02 de outubro de 2017, e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto
da ordem do dia, após discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os Debenturistas
representando 99,53% das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura de Emissão)
deliberam quanto segue:
(a)

Tendo em vista o disposto na Cláusula 7.6.1, item (ix) da Escritura de Emissão, aprovar a

inclusão de atividades de (1) comércio atacadista de alimentos, produtos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos e odontológicos, saneantes e domissaneantes, correlatos e produtos para saúde; no
objeto social da Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”), (2) de correspondente bancário, no objeto
social (i) da Rede Nordeste de Farmácias S.A. (“RNF”), (ii) da Sant’Ana S.A. Drogaria Farmácias
(“Sant’ana”) e (iii) da Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Nex”), podendo as
Controladoras (conforme definido na Escritura de Emissão) diretas da Big Benn, da RNF, da Sant’ana
e da Nex aprovar em sede de assembleia geral extraordinária a reforma dos estatutos sociais da Big
Benn, da RNF, da Sant’ana e da Nex única e exclusivamente para a alteração das redações de seus
objetos sociais para prever as atividades cujo desempenho foi neste ato aprovado, sendo que
qualquer alteração nos estatutos sociais em divergência ao aprovado neste ato estará sujeita a
possibilidade de declaração de vencimento antecipado de acordo com os termos e condições da
Escritura de Emissão, ressalvada como condição suspensiva para referida aprovação fazer com que
caso eventuais novos estabelecimentos comerciais venham a ser abertos, recebidos e/ou adquiridos
pela Big Benn, pela Nex, pela RNF e pela Sant’Ana para fins das atividades a serem incluídas em seu
objeto social sejam expressamente previstos nas relações de estabelecimentos comerciais
constantes respectivamente (a) do Contrato de Cessão Fiduciária Big Benn sob Condição Resolutiva
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis de Cartão Big Benn com Condições Suspensivas (conforme o termo é definido na
Escritura de Emissão), (b) do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Nex (conforme
o termo é definido na Escritura de Emissão), (c) do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de
Cartão RNF (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e (d) do Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis de Cartão Sant’Ana (conforme o termo é definido na Escritura de Emissão),
conforme previsto em referidos contratos, mediante a celebração de aditamentos a referidos
instrumentos (“Aditamentos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Big Benn,
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Sant’Ana, RNF e Nex”), observado que caso tais Aditamentos Contratos de Cessão Fiduciária de
Recebíveis de Cartão Big Benn, Sant’Ana, RNF e Nex sejam necessários, a aprovação dos termos de
referidos aditamentos deverá ser aprovada em sede de assembleia geral de debenturistas, sob pena
de vencimento antecipado da Sétima Emissão, sem prejuízo da condição suspensiva acima indicada.
(b)

Tendo em vista o disposto na Cláusula 5.02 do Pledge Agreement, celebrado em 6 de abril de

2017, por e entre os quotistas pessoas físicas da Lyonpar, a Lyonpar, a BTGI VIII e o Agente
Fiduciário (“Pledge Lyonpar”), aprovar a realização da cisão da Lyonpar de todo o montante em
espécie e créditos detidos pela Lyonpar e disponíveis no momento da cisão, com a incorporação da
parcela cindida em uma sociedade a ser constituída, a ser realizada em até 90 (noventa) dias da
presente data (“Nova Sociedade” e “Cisão Lyonpar”, respectivamente), ressalvada como condição
suspensiva para a referida aprovação, (i) que a Nova Sociedade que será constituída e que receberá
a parcela cindida não tenha e não passe a ter, posteriormente, qualquer participação societária na
Lyondel e/ou na Lyonpar, direta e/ou indiretamente; (ii) a realização da Alteração do Domicílio Legal
da Lyonpar (conforme abaixo definido); (iii) a manutenção da existência, validade e eficácia da
garantia constituída pelo Pledge Lyonpar após a Cisão Lyonpar; e, sob condição resolutiva, de que a
Lyonpar constitua, em até 30 (trinta) dias contados da data da realização da Cisão Lyonpar, nova
garantia fidejussória em benefício dos Debenturistas, nos mesmos termos e condições da Fiança
(conforme definido na Escritura de Emissão) que foi prestada pela Lyondel, Holding Stigma II, Stigma
II e pelas subsidiárias da Companhia nos termos da Escritura de Emissão, observando que o
Aditamento à Escritura de Emissão para prever a nova garantia fidejussória deverá ser aprovada em
sede de assembleia de debenturistas, sob pena de vencimento antecipado da Sétima Emissão sem
prejuízo das condições suspensivas e resolutiva acima indicadas.
(c)

Aprovar a alteração do foro e domicílio legal da Lyonpar, do Estado de Delaware, Estados

Unidos da América, para o Estado do Texas, Estados Unidos da América (“Alteração Domicílio Legal
Lyonpar”), ressalvada como condição suspensiva para a referida aprovação a manutenção da
existência, validade e eficácia da garantia constituída pelo Pledge Lyonpar na data da Alteração
Domicílio Legal Lyonpar, sob pena de vencimento antecipado da Sétima Emissão sem prejuízo da
condição suspensiva acima indicada.
6.2

Reinstalada a Assembleia, em 02 de outubro de 2017, tendo em vista a suspensão de certas

matérias da ordem do dia da presente Assembleia iniciada em 14 de setembro de 2017, e sendo
dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após discussão das demais
matérias indicadas na Ordem do Dia, os Debenturistas representando 99,53% das Debêntures em
Circulação deliberam quanto segue:
(a)

Tendo em vista o disposto na Cláusula 7.6.1(ix) da Escritura de Emissão, aprovar a

constituição, pela Companhia, de duas novas subsidiárias, que serão Controladas (conforme o termo
é definido na Escritura de Emissão) diretamente pela Companhia e que possuirá como outra quotista
a Drogaria Amarílis S.A. para exercer as atividades de (i) (a) promoção de negócios e vendas em
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geral, de produtos e serviços; (b) correspondente bancário; (c) serviço de recarga de telefone celular;
(d) serviço de venda de plano de assistência médica e plano odontológico; (e) serviço de venda de
seguros; (f) intermediação financeira, com negociação de contratos de títulos de capitalização; (g)
venda de cartões de crédito co-branded; e (h) participação no capital social de outras sociedades,
qualquer que seja a forma delas, e (ii) (a) desenvolvimento e gerenciamento de programa de
fidelização de clientes em razão do consumo de bens e serviços oferecidos por parceiros da
sociedade; (b) comercialização de direitos de resgate de prêmios no âmbito do programa de
fidelização de clientes; (c) criação de banco de dados de pessoas físicas e jurídicas; (d) obtenção e
processamento de informações transacionais referentes a hábitos de consumo; e (e) participação no
capital social de outras sociedades, qualquer que seja a forma delas; respectivamente (“Novas
Subsidiárias”), ressalvadas (i) como condição suspensiva para referida aprovação (a) a observância e
cumprimento integral de instrumento arquivado na sede da Companhia, sendo certo que será
disponibilizado em até 2 (dois) Dias Úteis contados da presente data uma cópia de referido
instrumento para o Agente Fiduciário para que este possa verificar o cumprimento de referido
instrumento e (b) a convocação pela Companhia, em até 1 (um) Dia Útil (conforme definido na
Escritura de Emissão) após quaisquer das referidas Novas Subsidiárias passarem a ser detentoras de
direitos creditórios, para deliberar sobre a constituição de garantias de cessão fiduciária de recebíveis
sobre referidos direitos creditórios, bem como todo e qualquer direito creditório futuro da mesma
natureza que venha a ser de titularidade de referidas Novas Subsidiárias, observado que (x) as
minutas que irão formalizar a constituição de referidas garantias deverão ser celebradas pelas partes
em termos substancialmente semelhantes, conforme aplicável à natureza do recebível em questão, à
Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Nex (conforme o termo é definido na Escritura de
Emissão) constituída nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Nex
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) e (y) a celebração dos referidos instrumentos
de garantia deverá ocorrer em até 1 (um) Dia Útil (conforme definido na Escritura de Emissão) após a
data de realização da assembleia geral de debenturistas que for convocada para deliberar pela
constituição da referida garantia e (ii) como condições resolutivas para a referida aprovação: (a) a
constituição de garantia de alienação fiduciária sobre as quotas a serem emitidas pelas Novas
Subsidiárias em garantia das obrigações da Companhia no âmbito da Escritura de Emissão em até
(1) 40 (quarenta) dias contados da presente data ou (2) caso tenha sido realizada e formalizada a
Cisão Lyonpar, em até 15 (quinze) dias a contar da data em que ambas as Novas Subsidiárias
tenham sido devidamente constituídas, entendido como tanto a data em que os seus atos
constitutivos tenham sido devidamente registrados junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, o
que for menor dentre os dois prazos, mediante a celebração de contrato de alienação fiduciária de
quotas de emissão das Novas Subsidiárias, cujos termos e condições serão substancialmente
similares ao Contrato de Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias Brasil Pharma (conforme o termo é
definido na Escritura de Emissão); (b) a constituição pelas Novas Subsidiárias de garantia fidejussória
em benefício dos Debenturistas, em até (1) 40 (quarenta) dias contados da presente data ou (2) caso
tenha sido realizada e formalizada a Cisão Lyonpar, em até 15 (quinze) dias a contar da data em que
ambas as Novas Subsidiárias tenham sido devidamente constituídas, entendido como tanto a data em
que os seus atos constitutivos tenham sido devidamente registrados junto à Junta Comercial do
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Estado de São Paulo, o que for menor dentre os dois prazos, nos mesmos termos e condições da
Fiança (conforme definido na Escritura de Emissão) que foi prestada pela Lyondel, Holding Stigma II,
Stigma II e pelas subsidiárias da Companhia nos termos da Escritura de Emissão, mediante a
celebração de aditamento à Escritura de Emissão, (c) a constituição, em até (1) 40 (quarenta) dias
contados da presente data ou (2) caso tenha sido realizada e formalizada a Cisão Lyonpar, em até 15
(quinze) dias a contar da data em que ambas as Novas Subsidiárias tenham sido devidamente
constituídas, entendido como tanto a data em que os seus atos constitutivos tenham sido
devidamente registrados junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, o que for menor dentre os
dois prazos, de garantia de cessão fiduciária sobre os direitos relativos a conta bancária de
titularidade da Drogaria Amarílis S.A., de acordo com os mesmo termos e condições em que foram
constituídas garantias similares pelas atuais fiduciantes do Instrumento Particular de Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado por e entre a Companhia, a
Sant’Ana, a Drogarias Farmais S.A., a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., o Agente
Fiduciário e o Banco BTG Pactual S.A. em 06 de abril de 2017 (“Instrumento de Cessão Fiduciária
Eventos de Liquidez”), mediante a celebração de aditamento ao Instrumento de Cessão Fiduciária
Eventos de Liquidez e (d) sem prejuízo ao disposto nos itens (a), (b) e (c) anteriores, a outorga por
referidas Novas Subsidiárias, em até (1) 40 (quarenta) dias contados da presente data ou (2) caso
tenha sido realizada e formalizada a Cisão Lyonpar, em até 15 (quinze) dias a contar da data em que
ambas as Novas Subsidiárias tenham sido devidamente constituídas, entendido como tanto a data em
que os seus atos constitutivos tenham sido devidamente registrados junto à Junta Comercial do
Estado de São Paulo, o que for menor dentre os dois prazos, de garantias em linha com toda e
qualquer outra garantia que tenha sido outorgada pelas Subsidiárias da Brasil Pharma nos termos da
Escritura de Emissão, desde que aplicáveis conforme a natureza dos negócios das Novas
Subsidiárias, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures, observado que tais documentos
deverão ser aprovados pelos Debenturistas em sede assembleia geral de debenturistas a ser
convocada para tal finalidade.
(b)

Tendo em vista que (i) para a aprovação das demais deliberações constantes da Ordem do

Dia os Debenturistas deliberaram certas condições suspensivas e condições resolutivas, entre elas, a
celebração de aditamentos a instrumentos de garantia das Debêntures e/ou celebração de novos
instrumentos de forma a constituir novas garantias, (ii) o Agente Fiduciário no cumprimento de seus
deveres legais solicitou receber minutas de referidos instrumentos de modo que os Debenturistas
possam aprovar os termos e condições dos aditamentos a instrumentos de garantia das Debêntures
e/ou celebração de novos instrumentos de forma a constituir novas garantias, conforme o caso, e (iii)
não houve tempo hábil suficiente para que fossem elaboradas as minutas e acordados os termos e
condições gerais de referidos instrumentos para que fossem aprovados pelos Debenturistas, os
Debenturistas decidiram por não deliberar sobre as matérias dos itens (i) e (vi) da Ordem do Dia, uma
vez que de comum acordo de todos os presentes da Assembleia, será convocada uma nova
assembleia geral de Debenturistas, cuja ordem do dia deverá incluir os itens (i) e (vi) da Ordem do Dia
da presente Assembleia.
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7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo qualquer outra manifestação, a

Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada na forma de sumário, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente – Gabriel Fernando Barretti;
Secretária – Priscila Oliveira Rodrigues; Representante da Emissora – Paulo Remy Gillet Neto;
Representante do Agente Fiduciário – Sra. Andréia Marques Ramos, e Debenturistas presentes
conforme indicados em lista de presença de debenturistas anexa à presente ata de Assembleia Geral
de Debenturistas.
São Paulo, 02 de outubro de 2017

GABRIEL FERNANDO BARRETTI

PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES

Presidente da Mesa

Secretária da Mesa
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 7ª (Sétima) Emissão de
Debêntures, não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para
Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A. realizada inicialmente em 14 de setembro de 2017
suspensa nesta data e reaberta em 02 de outubro de 2017)

Representantes da Companhia:

PAULO REMY GILLET NETO
Diretor Presidente
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 7ª (Sétima) Emissão de
Debêntures, não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para
Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A. realizada inicialmente em 14 de setembro de 2017
suspensa nesta data e reaberta em 02 de outubro de 2017)

Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
p.p. Sra. Andréia Marques Ramos

8

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS REALIZADA INICIALMENTE EM 14 DE SETEMBRO DE 2017 E CONTINUADA
EM 02 DE OUTUBRO DE 2017

RAZÃO SOCIAL / NOME DO DEBENTURISTA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
TURQUESA
–
MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO
NO
EXTERIOR, titular de 398.119.324 Debentures
em Circulação representativas de 99,53% das
Debêntures
em
Circulação,
neste
ato
representado por sua gestora BTG Pactual
Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima
3.744, 14º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 09.631.542/0001-37, neste ato
representado na forma de seus atos
constitutivos

ASSINATURA

p.p. Gabriel Fernando Barretti
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