BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
RATEIO DE SOBRAS
BRASIL PHARMA S.A., sociedade anônima registrada na Comissão de Valores
Mobiliários como companhia aberta categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Vila
Nova Conceição, CEP 04.543-900, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.395.624/000171 (“Companhia”), em continuidade ao aviso aos acionistas divulgado em 12 de abril de 2017 com
relação à sétima emissão de 400.000.000 (quatrocentas milhões) debêntures com valor nominal unitário
de R$1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”), não conversíveis em ações, com garantia real e
fidejussória, em série única, para colocação privada da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), pelo valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), conforme indicado
no Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações,
com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.
(“Escritura de Emissão”), comunica:
1.
Fim do Prazo para Exercício do Direito de Preferência. O prazo para o exercício do direito
de preferência na subscrição das Debêntures teve início em 18 de abril de 2017 (inclusive) e
encerramento em 18 de maio de 2017 (inclusive) (“Prazo para Exercício do Direito de
Preferência”).
2.
Quantidade de Debêntures subscritas. Durante o Prazo para Exercício do Direito de
Preferência, foram subscritas um total de 1.724.447 (um milhão, setecentas e vinte e quatro mil,
quatrocentas e quarenta e sete) Debêntures, sendo que deste total 1.722.727 (um milhão, setecentas
e vinte e duas mil, setecentas e vinte e sete) Debêntures foram subscritas por subscritores que
pediram reserva de sobras durante o Prazo para Exercício do Direito de Preferência.
3.
Quantidade de Debêntures não subscritas. Após o término do Prazo para Exercício do
Direito de Preferência, verificou-se que não foram subscritas 398.275.553 (trezentas e noventa e
oito milhões, duzentas e setenta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e três) Debêntures (“Sobras”).
4.
Subscrição de Sobras. Os subscritores das Debêntures que, no ato da subscrição, pediram
reserva de sobras, por meio do boletim de subscrição, poderão subscrever as Debêntures que não
foram subscritas ao final do Prazo para Exercício do Direito de Preferência (“Primeiro Rateio”).

O número de Debêntures que cabe a cada subscritor é fixado por meio da aplicação da fórmula
descrita abaixo:

 =  ×




sendo,
DPR = o número de Debêntures atribuído ao subscritor que manifestou a intenção de subscrever
sobras de Debêntures no Primeiro Rateio;
DnS = o total de Debêntures não subscritas ao final do Prazo para Exercício do Direito de
Preferência;
DSs = número de Debêntures subscritas pelo subscritor que tenha realizado pedido de reserva de
sobras no Prazo para Exercício do Direito de Preferência;
TDs = número total de Debêntures subscritas por todos os subscritores que pediram reserva de
sobras durante o Prazo para o Exercício do Direito de Preferência.
Proporcionalidade a ser aplicada: 23118,901195604%
5.
Prazo de Subscrição do Primeiro Rateio. As Sobras poderão ser subscritas pelo prazo de 5
(cinco) dias úteis contados a partir do dia 23 de maio de 2017 (inclusive), o qual se encerrará em 29
de maio de 2017 (inclusive) (“Prazo de Subscrição Primeiro Rateio”).
6.
Condições de Subscrição e Integralização das Sobras. As Sobras serão subscritas, mediante
a assinatura de boletim de subscrição na forma do Anexo I à Escritura de Emissão, com a indicação
do número de Sobras que lhe foram atribuídas em razão do Primeiro Rateio. Assim como as
Debêntures, as Sobras serão integralizadas em data a ser informada por meio de aviso aos acionistas
(“Data de Integralização”), a ser divulgado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
encerramento dos procedimentos relacionados ao exercício do direito de preferência e rateios de
sobras, pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme o termo é
definido na Escritura de Emissão) a partir de 06 de abril de 2017 (“Data de Emissão”), em moeda
corrente nacional, mediante (i) depósito/transferência eletrônica na conta corrente 00068-5, Ag.
2040, aberta junto ao Itaú Unibanco S.A. (“Banco Liquidante”) em nome da Itaú Corretora de
Valores S.A. (“Escriturador”) sem a interferência de instituição financeira integrante do sistema de
distribuição, no caso de subscrição por meio do Escriturador, e (ii) nos termos e condições
estabelecidos pelos agentes de custódia, no caso de titulares de direitos de subscrição de
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA” e “Preço de Integralização”, respectivamente).

7.
Compromisso de Subscrição. O BTGI Prop Feeder manifestou à Companhia seu
compromisso de subscrever e integralizar, por meio de si ou de suas afiliadas, todas as Sobras que
não forem subscritas pelos acionistas da Companhia.
8.

Documentos para Subscrição junto ao Escriturador.

Pessoa Física: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) e comprovante de endereço.
Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os
administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial competente e
comprovante de endereço. No caso de representação por procuração, será necessária a
apresentação do respectivo instrumento público de mandato ou instrumento privado de mandato
com firma reconhecida.
Cessão do direito de preferência: No caso de cessão do direito de preferência, será necessária, ainda, a
apresentação, pelo cessionário, do instrumento por meio do qual foi formalizada a cessão
(“Instrumento de Cessão”), juntamente com documentos que comprovem que o instrumento de
cessão foi devidamente assinado por representantes legais ou procuradores devidamente
constituídos.
Agências Especializadas do Escriturador: Agências especializadas do Escriturador, as quais podem ser
consultadas no seguinte endereço eletrônico:
https://www.itau.com.br/securitiesservices.
Informações Adicionais. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de
9.
Relações com Investidores da Companhia localizado na sede da Companhia ou pelo site da
Companhia http://ri.brasilpharma.com.br/.
Esclarecemos que todos os termos e condições das Debêntures e os termos definidos no presente
Aviso aos Acionistas estão previstos na Escritura de Emissão, a qual se encontra disponível na
íntegra
na
página
da
Companhia
na
rede
mundial
de
computadores
(http://ri.brasilpharma.com.br/) e nas páginas da rede mundial de computadores da CVM e da
BM&FBOVESPA, podendo também ser objeto de consulta nas agências especializadas do
Escriturador.
São Paulo, 23 de maio de 2017.
LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor de Relações com Investidores

