BRAZIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
Rua Gomes de Carvalho, 1629- 6º e 7º andares
CEP 04547-006 – São Paulo – SP
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 16 de abril de 2012 - BRAZIL PHARMA S.A., companhia aberta de capital autorizado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 011.395.624/0001-71, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006 (“Companhia”), cujas ações ordinárias são negociadas na
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros sob o ticker “BPHA3”, serve-se do presente Comunicado ao
Mercado para comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada, que, nesta data, foi liquidada a Primeira (1ª) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”). A Emissão, intermediada pelo Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de
coordenador líder, bem como pelo Banco Bradesco BBI S.A. e Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de coordenadores,
em regime de colocação misto de garantia firme e de melhores esforços, é composta por 25.000 (vinte e cinco mil)
Debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), em duas séries, sendo
10.000 (dez mil) Debêntures da primeira série, perfazendo o montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais)
(“Debêntures da Primeira Série”) e 15.000 (quinze mil) Debêntures da segunda série, perfazendo o montante de
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures da Segunda Série”), perfazendo o montante total de
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). As Debêntures da Primeira Série vencem em 02 de abril de
2016 e as Debêntures da Segunda Série vencem em 02 de abril de 2017. Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, devidos semestralmente,
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros
de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta a dois) dias úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,705% (um
inteiro e setecentos e cinco milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, no que se
refere às Debêntures da Primeira Série, e 1,775% (um inteiro e setecentos e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, no que se refere às Debêntures da Segunda Série. A Emissão foi objeto
de distribuição pública com esforços restritos de colocação sendo, nos termos da Instrução CVM 476, dispensada de
registro perante a CVM. Os recursos obtidos com a Emissão serão destinados para expansão dos pontos de venda, capital
de giro e pré-pagamento de endividamento bancário da Companhia.
São Paulo, 16 de abril de 2012.
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