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FATO RELEVANTE
São Paulo, 16 de junho de 2014 - BRASIL PHARMA S.A. (BM&FBovespa ticker: BPHA3)
(“Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, bem como ao disposto
no Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária, em até Duas Séries da Brasil Pharma S.A.,
devidamente aditada (“Escritura”), vem a público informar que, após quase quatro meses de
negociações com seus Debenturistas não foi possível a formalização de acordo entre os
Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures e a Companhia em Assembleia Geral de
Debenturistas realizada na presente data tendo sido decretado o vencimento antecipado da 1ª
Emissão de Debêntures.
Deste modo, a Companhia comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que restou
decretado o vencimento automático de suas Debêntures de 2ª Emissão, com fulcro na Cláusula
8.1 alínea “III” da Escritura (“Vencimento Automático”).
A Companhia esclarece ainda que, nos termos da Cláusula 8.4 da Escritura, resgatará a
totalidade das Debentures em circulação procedendo com seu consequente cancelamento,
pagando aos Debenturistas o saldo do Valor Nominal Unitário das Debentures em circulação
acrescido da Remuneração das Debentures aplicável, calculada pro rata temporis, desde a Data
de Emissão, inclusive, até a data do seu efetivo pagamento, exclusive, em até 05 (cinco) dias
úteis contados da presente data.
Conforme previsto na Política de Divulgação, não obstante a divulgação de ato ou fato relevante
pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer fato relevante poderá ser também, a
critério da Companhia, publicado em jornais de grande circulação. A Companhia informa,
ainda, que realizará as alterações pertinentes em seu formulário de referência e formulário
cadastral, ambos exigidos pela Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.
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