Mensagem da Administração
Segundo trimestre de 2018
O segundo trimestre de 2018, bem como os meses subsequentes até a presente data, foram
marcados pela evolução do processo de recuperação judicial da Companhia, cujos principais
aspectos estão destacados a seguir.
Recuperação Judicial
A Companhia permanece em processo de recuperação judicial, em trâmite na 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sendo a
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. o administrador judicial.
O plano de recuperação judicial original, apresentado em 09 de abril de 2018, estabelecia como
estratégia da Companhia o encerramento da operação própria e da manutenção da operação da
rede de franquias Farmais.
Nesse contexto, em 06 de abril de 2018, a Companhia informou a suspensão das atividades de
63 lojas, e, em 18 de junho de 2018, consoante com deliberação do Conselho de Administração,
informou a suspensão das atividades de varejo nas unidades remanescentes de operação
própria.
Em linha com as perspectivas operacionais divulgadas no seu plano de recuperação judicial
original, a Companhia ressaltou a manutenção do foco na operação de sua rede de franquias,
com vistas a viabilizar a retomada de crescimento, após a compatibilização dos seus passivos
no âmbito da recuperação judicial.
Outros eventos
Em junho de 2018, foi firmado novo Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a Brasil Pharma
S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., como credora, tendo as subsidiárias
da Companhia como garantidoras, referente a uma linha de crédito no montante de até R$29
milhões de reais. Este contrato possui destinação especifica de pagamentos de verbas
rescisórias e encargos trabalhistas referentes aos contratos de trabalho rescindidos, no montante
de R$24,5 milhões, bem como para despesas gerais no âmbito da redução e otimização das
atividades em sua reestruturação operacional, limitado ao valor de R$4,5 milhões, nesta ordem.
O DIP Financing foi aprovado no âmbito do processo de recuperação judicial da Companhia e
suas subsidiárias.
OPA
Em 29 de junho de 2018, a Companhia recebeu de seu acionista controlador versão ajustada do
laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da Companhia, no âmbito da
oferta pública voluntária de aquisição de ações a ser realizada pelo controlador para fins de saída
da Companhia do segmento de listagem do “Novo Mercado”, elaborado pelo Banco Modal.
Os ajustes no laudo de avaliação tiveram por objetivo atender exigências e solicitações de
esclarecimentos formulados pela CVM e pela B3.
Em decorrência dos ajustes realizados pelo Banco Modal, houve alteração no valor econômico
das ações de emissão da Companhia, avaliado pela metodologia de fluxo de caixa descontado,
que passou a corresponder ao valor de R$ 0,91 (noventa e um centavos) por ação.

Segundo trimestre de 2018
Recuperação Judicial
Em 06 de setembro de 2018, foi realizada assembleia geral de credores para deliberar a proposta
de plano de recuperação judicial original, quando os credores presentes apresentaram propostas
de modificação das medidas inicialmente sugeridas e decidiram pela suspensão da AGC
(06.09.2018) para que a Companhia apresentasse um plano de recuperação judicial revisado.
Decidiu-se naquela ocasião que o novo plano de recuperação deveria ser apresentado até 17 de
setembro de 2018 e que os trabalhos da assembleia geral de credores seriam retomados em 27
de setembro de 2018. E, dentre a série de medidas propostas pelos credores presentes na AGC
(06.09.2018), para serem ponderadas na revisão do plano de recuperação judicial original,
encontrava-se a eventual alienação da bandeira Farmais.
Em 17 de setembro de 2018, a Companhia apresentou plano de recuperação judicial revisado e,
dentre as alterações incluídas no plano revisado, encontra-se a possibilidade de alienação das
Drogarias Farmais, bem como o foco na manutenção da operação de franquias de varejo
farmacêutico, dada sua baixa necessidade de capital de giro e reduzido custo de expansão, para
desenvolver operações nas regiões Norte e Nordeste, por meio de franquias das bandeiras
Farmácias Santana e Drogarias Big Benn, cujas marcas têm grande força regional.
Em 27 de setembro de 2018, o plano de recuperação judicial revisado foi aprovado pelos
credores na assembleia geral de credores e, na mesma data, o administrador judicial submeteu
o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores à homologação do Juízo da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.
OPA
Conforme divulgado em Fato Relevante, a Companhia recebeu, em 12 de setembro de 2018, o
Ofício nº 244/2018/CVM/SRE/GER-1, por meio do qual a Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários da CVM (“SRE”) informou que o Colegiado da CVM, em reunião realizada no
último dia 28 de agosto, deliberou, por unanimidade, deferir o recurso interposto pelo controlador
da Companhia face o Ofício nº 198/2018/CVM/SRE/GER-1, de 20 de julho de 2018 (“Ofício 198”).
Conforme o fato relevante divulgado pela Companhia naquela data, por meio do Ofício 198 a
SRE havia apresentado exigência no sentido de que a OPA somente poderia ser efetivada após
a Companhia reencaminhar à CVM as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (“DFs/17”) e o formulário de informações trimestrais
referente ao período findo em 31 de março de 2018 (“1º ITR/18”), acompanhados de relatório de
auditoria sem opinião modificada ou ressalva.
Ao apreciar o recurso interposto pela Ofertante, o Colegiado, considerando as particularidades
do caso concreto, acatou as razões recursais, ponderando que a abstenção de opinião dos
auditores tinha por base exclusivamente o fato de a continuidade operacional da Companhia
depender da aprovação, ainda incerta, do plano de recuperação judicial atualmente em trâmite
na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Nesse sentido, o
Colegiado ressaltou, com base nos argumentos apresentados pela Ofertante, que a exigência
se mostraria desproporcional, uma vez que impediria a realização da OPA e retiraria dos
minoritários um evento de liquidez importante.

À luz do entendimento do Colegiado, a SRE comunicou que a OPA poderá ocorrer após o
encaminhamento do formulário de informações trimestrais referente ao período findo em 30 de
junho de 2018 (“2º ITR/18”). Adicionalmente, a SRE solicitou a inclusão, no edital e no laudo de
avaliação da OPA, da informação de que as DFs/17 e o 1º ITR/18 contam com abstenção de
opinião do auditor, além de reiterar exigências de ajuste anteriormente formuladas sobre o laudo.
Outros assuntos
Em agosto de 2018, foi firmado o 1º Aditamento ao Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a
Brasil Pharma S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., assinado em fevereiro
de 2018. O 1º Aditamento refere-se a uma linha de crédito no montante de até R$8.400 (oito
milhões e quatrocentos mil reais). O 1º Aditamento ao DIP Financing foi aprovado no âmbito do
processo de recuperação judicial da Companhia e suas subsidiárias.
Em 31 de agosto de 2018, a Companhia, em conjunto com parte de suas investidas, promoveu
a consolidação dos débitos previdenciários, conforme Lei n o 13.496, de 24 de outubro de 2017,
do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), que totalizaram R$ 48.743, optando
pelo pagamento de R$ 1.880 em moeda corrente, R$ 8.293 com créditos tributários perante a
Receita Federal, por meio de processo administrativo em andamento, e o restante utilizando
parte do prejuízo fiscal e a da base de cálculo negativa da CSLL.
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