São Paulo, 12 de setembro de 2016.

À
BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”)
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS
At. Nelson Barroso Ortega

Com cópia para:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”)

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS
Sr. Fernando Soares Vieira

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
Sr. Francisco José Bastos Santos

OFÍCIO 3003/2016-SAE (“OFÍCIO”)

Prezados Senhores,

BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações com sede na Capital do Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.395.624/0001-71 (“BRPH” ou “Companhia”), em cumprimento às solicitações constantes do
Ofício, conforme transcrito abaixo, esclarece que não há qualquer fato, que seja de nosso
conhecimento, que justifique estas oscilações, os quais já não tenham sido divulgados pela
Administração.

08 de setembro de 2016
3003/2016-SAE
BRASIL PHARMA S.A.
Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o número de negócios e
quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 09/09/2016, se há algum fato, do
conhecimento de V.S.a. que possa justifica-los. A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo
único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a
Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/BM&FBOVESPA e o Assunto:
Negociações atípicas de valores mobiliários, o que resultará na transmissão simultânea para a BM&FBOVESPA e
CVM.
Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.

Data

Abertura

Mínimo

25/08/2016
26/08/2016
29/08/2016
30/08/2016
31/08/2016
01/09/2016
02/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
08/09/2016*

12,73
12,13
12,13
12,38
12,11
11,63
11,62
11,54
11,07
12,00

12,02
11,90
12,13
11,98
11,25
11,28
11,32
10,90
10,22
11,91

Ações ON
Preços (R$ por ação)
Máximo Médio Último Oscil.
%
13,25
12,74
12,02 -4,60
12,45
12,08
12,01 -0,08
12,95
12,46
12,16
1,24
12,48
12,11
12,10 -0,49
12,16
11,56
11,46 -5,28
11,76
11,55
11,68
1,91
11,90
11,56
11,54 -1,19
11,66
11,20
11,00 -4,67
11,09
10,49
10,32 -6,18
13,10
12,46
12,39 20,05

Nº
neg.
648
442
330
222
489
368
269
391
452
1.086

Quantidade

Volume

199.500
163.500
117.600
73.200
169.800
80.500
79.600
131.900
149.500
504.900

2.541.132,00
1.974.725,00
1.464.999,00
886.256,00
1.962.629,00
930.103,00
920.546,00
1.477.397,00
1.568.118,00
6.293.139,00

* Atualizado até ás 12h50.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação
de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na
Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ademais, cabe destacar que a InfoMoney e a Exame publicaram as matérias a seguir
citando as oscilações ocorridas nas ações da Brasil Pharma, como sendo advindas de
informações divulgadas pela agência de notícias Reuters:

“As ações da Brasil Pharma dispararam até 26,45% nesta sessão, a R$ 13,05,
com forte volume financeiro de R$ 8,9 milhões, contra média diária de R$ 2,5
milhões dos últimos 21 pregões. Segundo informações da Reuters, a Brasil
Pharma (BPHA3) está perto de vender duas unidades por cerca de R$ 1,2
bilhão, numa estratégia para reduzir dívida, disseram duas fontes com
conhecimento direto das transações.” (trecho da reportagem intitulada
“Petrobras salta 2% entre petróleo e recomendação do HSBC; small cap
dispara 20% com rumor de venda de ativos”, veiculada no site da InfoMoney
em 08.09.2016)

“Os papéis ordinários da Brasil Pharma subiram quase 30% na manhã desta
quinta-feira (08), sendo cotados a 13,10 reais cada um, na máxima do dia.
Um dos possíveis motivos para o ânimo dos investidores é a notícia de que a
terceira maior rede de varejo farmacêutico deve se livrar, nos próximos dias,
de alguns de seus ativos. De acordo com a agência de notícias Reuters, os
negócios devem render à Brasil Pharma cerca de 1,2 bilhão de reais, valor que
ajudará na redução das dívidas da empresa.” (trecho da reportagem
intitulada “Brasil Pharma sobe quase 30% com possível venda bilionária”,
veiculada no site da Exame em 08.09.2016)

Nesse contexto, a Companhia vem informar que ela, assim como seu acionista
controlador BTG Pactual, a exemplo de informações fornecidas em Fato Relevante divulgado em
20 de janeiro de 2016, estão constantemente avaliando oportunidades de negócios, tanto,
exclusivamente em relação ao BTG Pactual, para venda da participação acionária do BTG Pactual
na Companhia, quanto da venda das bandeiras da Companhia, como forma de geração de caixa
e redução de seu endividamento.

Apesar do BTG Pactual ter sido procurado, de forma preliminar e não vinculante, por
terceiros potencialmente interessados na aquisição da participação que o BTG Pactual detém na
Companhia e/ou na participação que esta detém em algumas de suas bandeiras, no momento,
não há qualquer documento assinado ou qualquer definição de venda e, dessa forma, a

Companhia não pode garantir se tais oportunidades de negócio se concretizarão e em que
condições e prazo, podendo, inclusive, eventual preço de venda vir a exceder ou ficar abaixo do
atual valor de mercado desses ativos e/ou da Companhia, segundo sua avaliação. A Companhia
manterá o mercado e seus acionistas informados acerca de qualquer desenvolvimento relevante
de tais assuntos.

Adicionalmente, cumpre destacar que o envio desta resposta, em data posterior ao
prazo estabelecido no Ofício, não traz prejuízos por ter sido realizado antes da abertura do
mercado.

Diante do exposto, acreditando ter esclarecido o questionamento apresentado no
Ofício, a Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.

_______________________________
BRASIL PHARMA S.A.

LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor de Relações com Investidores

