BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 6 (seis) dias do mês de abril de 2017, às 12:30hrs, 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 e 3º
andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900.
PRESENÇA: (i) debenturista detentor da totalidade das debêntures da 6ª (sexta) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries,
para colocação privada, da Companhia, cuja escritura de emissão foi celebrada em 13 de
janeiro de 2017 (“Debenturista”, “Debêntures da Sexta Emissão” e “Escritura de Emissão”,
respectivamente); e (ii) representantes da Companhia.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em razão da presença do Debenturista
representando a totalidade das Debêntures, nos termos do artigo 124, §4º, e artigo 71, §2º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”).
COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Fernando
Barretti, que convidou a mim, Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) a celebração do “Primeiro Aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Brasil
Pharma S.A.”, nos exatos termos e condições do Anexo I à presente (“Primeiro
Aditamento”), com a finalidade de incluir, na Escritura de Emissão, (a) a obrigação da
Companhia de realizar o resgate antecipado, total ou parcial (“Resgate Antecipado Total ou
Parcial”), e, conforme o caso, a amortização extraordinária das Debêntures da Sexta
Emissão (“Amortização Extraordinária”), mediante, em ambos os casos, o recebimento, pela
Companhia, dos recursos decorrentes da integralização das debêntures participativas, não
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conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação
privada, a serem emitidas no âmbito da 7ª (sétima) emissão da Companhia (“Sétima
Emissão” e “Debêntures da Sétima Emissão”, respectivamente); e (b) a constituição de
cessão fiduciária de todos os direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes
da Sétima Emissão, bem como de todos os recebíveis e direitos de titularidade da
Companhia depositados em conta corrente ou bancária de titularidade da Companhia
(“Conta Vinculada”), bem como de todos os frutos decorrentes de aplicações dos recursos
mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo na Conta Vinculada, em garantia do fiel
cumprimento das obrigações previstas na Escritura de Emissão, incluindo o Resgate
Antecipado Total ou Parcial e a Amortização Extraordinária e amortização, no valor de
R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), do crédito representado pela Cédula de
Crédito Bancário n.º 2017011201, conforme aditada, emitida pela Companhia em favor do
Banco Modal S.A., em 12 de janeiro de 2017 (“Cessão Fiduciária”); (ii) a constituição da
Cessão Fiduciária e (iii) o cancelamento das Debêntures da Sexta Emissão que não tenham
sido subscritas até a presente data pelo Debenturista, quais sejam, 34 (trinta e quatro)
Debêntures da Sexta Emissão da 2ª (segunda) série (“Debêntures da Segunda Série” e
“Debêntures Não Subscritas”) e a consequente redução (a) do Valor Total da Emissão
(conforme o termo é definido na Escritura de Emissão) de R$374.000.000,00 (trezentos e
setenta e quatro milhões de reais) em 16 de janeiro de 2017 (“Data de Emissão”) para
R$340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) na Data de Emissão e (b) da
quantidade de Debêntures da Segunda Série de 304 (trezentos e quatro) para 270 (duzentas
e setenta) Debêntures da Segunda Série.
DELIBERAÇÕES: O único Debenturista deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas,
(i) a aprovação da celebração do Primeiro Aditamento, nos exatos termos e condições do
Anexo I à presente, com a finalidade de incluir, na Escritura de Emissão, (a) o Resgate
Antecipado Total ou Parcial e a Amortização Extraordinária; e (b) a constituição da Cessão
Fiduciária; (ii) a constituição da Cessão Fiduciária; e (iii) o cancelamento das Debêntures
Não Subscritas e a consequente redução (a) do Valor Total da Emissão (conforme o termo é
definido na Escritura de Emissão) de R$374.000.000,00 (trezentos e setenta e quatro
milhões de reais) na Data de Emissão para R$340.000.000,00 (trezentos e quarenta
milhões de reais) na Data de Emissão e (b) da quantidade de Debêntures da Segunda Série
de 304 (trezentos e quatro) para 270 (duzentas e setenta) Debêntures da Segunda Série.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Debenturistas foi
encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos
os presentes assinada. Presidente – Gabriel Fernando Barretti; Secretária – Elizabeth
Mendes; Representantes da Emissora – Gabriel Monteiro e Leirinha Souza Campos; e
Debenturista – Fundo de Investimento em Participações Turquesa, 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
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andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 09.631.542/0001-37, a qual é representada por
Marcelo Bittencourt Guariento e Gabriel Fernando Barretti.
São Paulo, 6 de abril de 2017.
________________________________
Elizabeth Mendes
Secretária
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Anexo I
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