BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
SEGUNDO RATEIO DE SOBRAS
BRASIL PHARMA S.A., sociedade anônima registrada na Comissão de Valores
Mobiliários como companhia aberta categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Vila
Nova Conceição, CEP 04.543-900, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.395.624/000171 (“Companhia”), em continuidade aos avisos aos acionistas divulgados em 12 de abril de 2017 e 23
de maio de 2017 com relação à sétima emissão de 400.000.000 (quatrocentas milhões) debêntures com
valor nominal unitário de R$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”), não conversíveis em ações,
com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada da Companhia (“Debêntures”
e “Emissão”, respectivamente), pelo valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
conforme indicado 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”), comunica:
1.
Fim do Prazo do Primeiro Rateio de Sobras. O prazo para o exercício do direito de sobras
do direito na subscrição das Debêntures teve início em 23 de maio de 2017 (inclusive) e
encerramento em 29 de maio de 2017 (inclusive) (“Prazo de Subscrição Primeiro Rateio”).
2.
Quantidade de Debêntures subscritas. Durante o Prazo de Subscrição Primeiro Rateio,
foram subscritas um total de 156.376 (cento e cinquenta e seis mil, trezentas e setenta e seis)
Debêntures (“Primeiro Rateio”).
3.
Quantidade de Debêntures não subscritas. Após o término do Prazo de Subscrição
Primeiro Rateio, verificou-se que não foram subscritas 398.119.177 (trezentas e noventa e oito
milhões, cento e dezenove mil e cento e setenta e sete) Debêntures.
4.
Subscrição de Debêntures do Segundo Rateio de Sobras. Os subscritores das Debêntures
que, no ato da subscrição das Debêntures no âmbito do Primeiro Rateio, pediram reserva de sobras,
por meio do boletim de subscrição (“Subscritor do Primeiro Rateio”), poderão subscrever as
Debêntures que não foram subscritas ao final do Prazo de Subscrição Primeiro Rateio (“Segundo
Rateio”). O número de Debêntures que cabe a cada Subscritor do Primeiro Rateio é fixado por
meio da aplicação da fórmula descrita abaixo:

 =  ×




sendo,
DSR = o número de Debêntures atribuído ao subscritor que manifestou a intenção de subscrever
sobras de Debêntures no Segundo Rateio;
DnS = o total de Debêntures não subscritas ao final do Prazo de Subscrição Primeiro Rateio;
DSs = número total de Debêntures subscritas pelo subscritor que tenha realizado pedido de reserva
de sobras no Prazo de Subscrição Primeiro Rateio;
TDs = número total de Debêntures subscritas por todos os subscritores que pediram reserva de
sobras durante o Prazo de Subscrição Primeiro Rateio.
Proporcionalidade a ser aplicada: 88644,67177891%
Subscrição de Sobras após o Segundo Rateio. Será admitida a subscrição da totalidade das
5.
sobras do Segundo Rateio (“Sobras”) por qualquer dos Subscritores do Primeiro Rateio que
manifeste expressamente no Boletim de Subscrição (conforme abaixo definido) (i) o interesse na
reserva de sobras e (ii.a) a intenção de subscrever as Sobras até o montante de Debêntures por ele
indicado no Boletim de Subscrição (conforme abaixo definido) ou (ii.b) a intenção de subscrever
Debêntures até a totalidade das Sobras, sendo certo que (a) caso os pedidos de sobras sejam iguais
ou inferiores ao número de Debêntures disponíveis, os subscritores receberão a exata quantidade
que solicitarem e (b) caso os pedidos de sobras sejam superiores ao número de Debêntures
disponíveis, as Sobras serão rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de
Debêntures até então subscritas pelo respectivo Subscritor do Primeiro Rateio, inclusive as
subscritas no âmbito do Segundo Rateio. O resultado do rateio das Sobras entre os subscritores e
os procedimentos para subscrição das Sobras será divulgado por meio de aviso aos acionistas após
o término do Prazo de Subscrição Segundo Rateio (conforme abaixo definido).
6.
Prazo de Subscrição do Segundo Rateio de Sobras. As Debêntures do Segundo Rateio
poderão ser subscritas pelo prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir do dia 31 de maio de 2017
(inclusive), o qual se encerrará em 02 de junho de 2017 (inclusive) (“Prazo de Subscrição Segundo
Rateio”).
7.
Condições de Subscrição e Integralização do Segundo Rateio. As Debêntures do Segundo
Rateio serão subscritas, mediante a assinatura de boletim de subscrição na forma do Anexo I ao
presente aviso aos acionistas (“Boletim de Subscrição”), com a indicação do número de

Debêntures que pretende subscrever no âmbito do Segundo Rateio (observado o disposto no item
4 acima). Assim como as Debêntures, bem como as Debêntures do Primeiro Rateio, as Debêntures
do Segundo Rateio serão integralizadas em data a ser informada por meio de aviso aos acionistas
(“Data de Integralização”), a ser divulgado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
encerramento dos procedimentos relacionados ao exercício do direito de preferência e rateios de
sobras, pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme termo
definido na Escritura de Emissão) a partir de 06 de abril de 2017 (“Data de Emissão”), em moeda
corrente nacional, mediante (i) depósito/transferência eletrônica na conta corrente 00068-5, Ag.
2040, aberta junto ao Itaú Unibanco S.A. (“Banco Liquidante”) em nome da Itaú Corretora de
Valores S.A. (“Escriturador”) sem a interferência de instituição financeira integrante do sistema de
distribuição, no caso de subscrição por meio do Escriturador, e (ii) nos termos e condições
estabelecidos pelos agentes de custódia, no caso de titulares de direitos de subscrição de
Debêntures custodiadas na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“B3”
e “Preço de Integralização”, respectivamente).
8.
Compromisso de Subscrição. O BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Limited manifestou à
Companhia seu compromisso de subscrever e integralizar, por meio de si ou de suas afiliadas, todas
as sobras das Debêntures que não forem subscritas pelos acionistas da Companhia.
9.

Documentos para Subscrição junto ao Escriturador.

Pessoa Física: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) e comprovante de endereço.
Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os
administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial competente e
comprovante de endereço. No caso de representação por procuração, será necessária a
apresentação do respectivo instrumento público de mandato ou instrumento privado de mandato
com firma reconhecida.
Cessão do direito de preferência: No caso de cessão do direito de preferência, será necessária, ainda, a
apresentação, pelo cessionário, do instrumento por meio do qual foi formalizada a cessão
(“Instrumento de Cessão”), juntamente com documentos que comprovem que o instrumento de
cessão foi devidamente assinado por representantes legais ou procuradores devidamente
constituídos.
Agências Especializadas do Escriturador: Agências especializadas do Escriturador, as quais podem ser
consultadas no seguinte endereço eletrônico:
https://www.itau.com.br/securitiesservices.

10.
Informações Adicionais. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de
Relações com Investidores da Companhia localizado na sede da Companhia ou pelo site da
Companhia http://ri.brasilpharma.com.br/.
Esclarecemos que todos os termos e condições das Debêntures e os termos definidos no presente
Aviso aos Acionistas estão previstos na Escritura de Emissão, a qual se encontra disponível 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 B3,
podendo também ser objeto de consulta nas agências especializadas do Escriturador.
São Paulo, 30 de maio de 2017.
LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor de Relações com Investidores

Anexo I
MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARA O SEGUNDO RATEIO
BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS DA SÉTIMA
EMISSÃO, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DE EMISSÃO DA
BRASIL PHARMA S.A.
N.º [•]

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Emissão de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures participativas, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma S.A. (“Debêntures”),
na forma do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão Debêntures Participativas, Não
Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da
Brasil Pharma S.A.” (“Escritura de Emissão”) com valor nominal unitário, na Data de Emissão, de
R$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”). A Emissão foi aprovada em Reunião do Conselho de
Administração da Emissora realizada em 6 de abril de 2017. As debêntures são do tipo simples com
vencimento final em 30 de abril de 2047. As demais características das Debêntures encontram-se
descritas na Escritura de Emissão, assim como os termos aqui usados e não definidos.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
Nome/Razão Social

CNPJ / CPF

1.1.

1.2.

Documento
de
Identificação

Órgão
Emissor

Endereço

UF

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

CEP

País

Cidade

1.7.

1.8.

Telefone

E-mail

1.10. ( )

-

1.9.

1.11.

Conta bancária do Subscritor para o recebimento de valores decorrentes de pagamentos das
Debêntures (pagamentos de juros, amortização de principal, participação nos lucros, participação nos
resultados dos eventos de liquidez, entre outros previstos na Escritura de Emissão)
1.12 Conta nº
Agência nº
Banco

DEBÊNTURES SUBSCRITAS
2.1 Quantidade
(

)

2.2 Valor Nominal Unitário

2.3 Total

R$ 1,00 (um real)

R$

(

)

RESERVA DE SOBRAS
Favor informar se há interesse na reserva de sobras, de acordo com as condições descritas
abaixo.
[ ] Sim [ ] Não
Caso tenha sido assinalada a opção “Sim” no campo acima, favor indicar o número de debêntures que
tem interesse em subscrever nas sobras (“Sobras”), marcando somente um dos campos abaixo:
[ ] Tenho interesse em subscrever até ___ (___________________________) Debêntures nas Sobras.
[ ] Tenho interesse em subscrever Debêntures até a totalidade das Sobras.

CONDIÇÕES
As Debêntures são subscritas no ato de assinatura deste Boletim de Subscrição e são concomitantemente
integralizadas por seu Valor Nominal Unitário. Os valores decorrentes da integralização das Debêntures
deverão ser pagos mediante (i) depósito/transferência eletrônica na conta corrente 00068-5, Ag. 2040,
aberta junto ao Itaú Unibanco S.A., sem a interferência de instituição financeira integrante do sistema
de distribuição, no caso de subscrição por meio da Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 10º

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”), e (ii) nos termos e
condições estabelecidos pelos agentes de custódia, no caso de titulares de direitos de subscrição de
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“B3” e
“Preço de Integralização”, respectivamente).
As Debêntures serão objeto de colocação privada junto aos acionistas da Brasil Pharma S.A., sem
qualquer esforço de venda perante investidores realizado por instituição financeira integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários.

As Debêntures serão depositadas em mercado de bolsa para: (i) negociação no mercado secundário no
ambiente de negociação administrado e operacionalizado pela B3, sendo processadas pela B3 a
liquidação financeira e a negociação das Debêntures; e (ii) custódia eletrônica na B3.

Sendo assim, declaro, para todos os fins, que li e estou de acordo com todas as condições expressas no
presente Boletim de Subscrição, bem como li, entendi e estou de acordo com todos os termos e
condições da Escritura de Emissão e de que estou ciente de que caso os caso os pedidos de Sobras sejam
superiores ao número de Debêntures disponíveis, as Sobras serão rateadas entre os interessados na
proporção da totalidade de Debêntures até então subscritas por mim.

São Paulo, [•] de [•] de 2017

_________________________________________
Nome: [•]
CNPJ/CPF: [•]

RECIBO
Recebemos a presente subscrição no valor
acima e nos responsabilizamos pela sua
efetivação.

______________________________________

Assinatura do Representante Legal do [Escriturador /
agente de custódia]
1a via – Subscritor

2a via – [Escriturador / agente de custódia]

3ª via – Emissora

