BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2015
1.

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2015, às 09:00 horas, na

sede social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da

Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos
termos do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, Enéas Cesar Pestana Neto e
Karlla Farias de Senna Garcia de Lima (“Conselheiros”). Presentes também, como convidados,
os Diretores da Companhia, o membro do Comitê de Finanças Sr. Andrea Di Sarno.

3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que

convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) atualização sobre o processo de

equalização da estrutura de capital da Companhia; (ii) análise e discussão dos resultados da
Companhia referentes ao mês de julho de 2015; (iii) contratação, pela Companhia, nos termos
do artigo, letra “p” do seu Estatuto Social, da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida
Simplificada (“CCB Bradesco BRPH”) junto ao Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), no valor total
de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais); e (iv) contratação, pela Distribuidora Big
Benn S.A. (“BB”), controlada direta da Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p” do
Estatuto Social da Companhia, da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Simplificada
(“CCB Bradesco BB”) junto ao Bradesco, no valor total de R$15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
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5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem

do Dia, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:

(i)

Atualização do Processo de Equalização de Estrutura Capital da Companhia: os

estudos a respeito da estrutura de capital serão elaborados e discutidos na próxima reunião de
Conselho, após a deliberação a respeito da nova proposta de orçamento, a ser elaborada pela
Administração;

(ii)

Análise e Discussão dos Resultados da Companhia: foram apresentados os resultados

econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de julho de 2015, bem como a projeção
para os meses de agosto e setembro de 2015, incluindo desempenho de vendas, estoques,
resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento, tendo os conselheiros discutido
sobre as informações apresentadas, inclusive quanto a melhora dos resultados se comparada
ao mesmo período do ano interior. Conforme solicitado pelo Comitê de Finanças, foi dado um
detalhamento da performance por bandeira, onde se verificou que as duas bandeiras que
demonstram regressão são a Big Benn e Mais Econômica, devido, principalmente, a atual
situação econômica do país;

(iii)

Aprovação da CCB Bradesco BRPH: por unanimidade de votos, sem quaisquer

abstenção, aprovar a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p” de seu
Estatuto Social, da CCB Bradesco BRPH junto ao Bradesco, no valor total de R$35.000.000,00
(trinta e cinco milhões de reais); e

(iv)

Aprovação da CCB Bradesco BB: por unanimidade de votos, sem quaisquer abstenção,

aprovar a contratação, pela BB, nos termos do artigo 10, letra “p” de seu Estatuto Social, da
CCB Bradesco BB junto ao Bradesco, no valor total de R$15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).

6.

DOCUMENTOS ANEXOS: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram

anexados à presente ata.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
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assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de agosto de 2015. Assinaturas: Presidente da
Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello,
Enéas Cesar Pestana Neto e Karlla Farias de Senna Garcia de Lima. Certifico, para os devidos
fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa
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