BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, EM
SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL PHARMA S.A.
REALIZADA INICIALMENTE EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017, SUSPENSA NESTA DATA E
REABERTA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada inicialmente aos dez dias do mês de novembro de 2017, às 10h

suspensa nesta data e reaberta aos trinta dias do mês de novembro de 2017, às 16h, 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, Vila Nova Conceição, CEP 04.543900.
2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Primeira Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São

Paulo, nas edições dos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2017, páginas 18, 13 e 9, respectivamente, e no
jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 26, 27, e 28, 29 e 30 de outubro de 2017, páginas B5,
C5 e B7, respectivamente.
3.

PRESENÇA: (i) Debenturistas representando 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três

por cento) da totalidade das debêntures em circulação da sétima emissão de debêntures, não
conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da
Companhia nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão Debêntures, Não
Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada,
da Brasil Pharma S.A.”, celebrado em 06 de abril de 2017 (“Escritura de Emissão”); (ii) Julia Siggia
Amorim, representante do Agente Fiduciário (conforme abaixo definido); e (iii) o representante da
Companhia.
4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Fernando Barretti,

que convidou a mim, Elizabeth Mendes Onorio, para secretariá-lo.
5.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para operação de transferência,

entre os quotistas pessoas físicas da Lyondel LLC (“Lyondel”), de participação societária (ownership
interests) detida na Lyondel, participação esta objeto de garantia em favor dos titulares das debêntures,
não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada,
da Sétima Emissão da Companhia (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente); (ii) a aprovação
para o Agente Fiduciário celebrar os seguintes instrumentos: (a) Primeiro Aditamento ao Instrumento
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado por e entre
Stigma II LLC, BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. (“BTGI”), o Pentágono S.A Distribuidora
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de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”)
e a Companhia (“Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma”); (b) Segundo Aditamento ao
Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado
por e entre a Companhia, a Drogarias Farmais S.A. (“Farmais”), a Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias
(“Sant’Ana”), a Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”), a Farmais Produtos S.A. (“Farmais Produtos”),
o BTGI, o Agente Fiduciário, a Rede Nordeste de Farmácias S.A., a Drogaria Amarílis S.A. (“Amarílis”)
e a NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Segundo Aditamento Alienação Fiduciária
Ações Subsidiárias”); e (c) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado por e entre a Companhia, a Farmais,
a Sant’Ana, a Big Benn, a Farmais Produtos, a Amarílis, a BTGI, o Agente Fiduciário e o Banco BTG
Pactual S.A. (“Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez”); (iii) a aprovação para o Agente
Fiduciário praticar todos os atos necessários (a) à efetivação da proposta descrita nos itens (i) e (ii)
acima, incluindo a celebração de aditamento ao Pledge Agreement, celebrado entre os acionistas da
Lyondel LLC, o Agente Fiduciário, entre outros, em 06 de abril de 2017, bem como a celebração do
Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma, do Segundo Aditamento Alienação Fiduciária
Ações Subsidiárias e do Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez; e (b) à prática de todos os
atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas pelos Debenturistas em sede da Assembleia
Geral de Debenturistas, realizada inicialmente em 14 de setembro de 2017, suspensa em referida data
e reaberta em 02 de outubro de 2017, conforme ata lavrada e consolidada em 02 de outubro de 2017
(“AGD 02/10/2017”), incluindo a celebração dos seguintes documentos: (b.1) aditamento à Escritura de
Emissão, de forma a refletir a deliberações 6.1 (b) e 6.2 (a) constantes da ata da AGD 02/10/2017, bem
como a inclusão da Lyonpar, LLC como garantidora na Escritura de Emissão (“Primeiro Aditamento
Escritura de Emissão”); (b.2) contrato de alienação fiduciária de quotas das novas subsidiárias
constituídas pela Companhia, nos termos da deliberação 6.2 (a) constante da ata da AGD 02/10/2017
(“Contrato de Alienação Fiduciária Quotas Novas Subsidiárias”); e (b.3) contrato de cessão fiduciária
dos recebíveis sobre todos os direitos creditórios a serem detidos pelas novas subsidiárias, nos termos
da deliberação 6.2 (a) constante da ata da AGD 02/10/2017 (“Contrato de Cessão Fiduciária Novas
Subsidiárias”); e (iv) a aprovação de nova remuneração do Agente Fiduciário, com a consequente
alteração da cláusula 8.4, item (i) da Escritura de Emissão nos termos do Primeiro Aditamento Escritura
de Emissão.
6.

DELIBERAÇÕES.

6.1.

Instalada a Assembleia inicialmente em 10 de novembro de 2017, e sendo dispensada a leitura

dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após discussão das matérias indicadas na Ordem
do Dia, os Debenturistas representando 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três por cento)
das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura de Emissão) deliberam quanto segue:
(i)

Autorizar a realização de operação de transferência, entre os quotistas pessoas físicas da

Lyondel, de participação societária (ownership interests) detida na Lyondel, participação esta objeto de
garantia em favor dos Debenturistas, sob a condição resolutiva de (a) realizar todos os procedimentos
necessários para a cisão da Lyonpar LLC (“Lyonpar”) de todo o montante em espécie e créditos detidos
pela Lyonpar e disponíveis no momento da cisão, com a incorporação da parcela cindida em uma
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sociedade a ser constituída (“Nova Sociedade” e “Cisão Lyonpar”, respectivamente), conforme as
deliberações previstas na AGD 02.10.2017, sendo certo que a Cisão Lyonpar deverá ocorrer até 30 de
novembro de 2017, e após sua realização a Companhia deverá notificar o Agente Fiduciário neste
sentido; (b) após a finalização da Cisão Lyonpar, seja celebrado (i) o Primeiro Aditamento Escritura de
Emissão de forma a constituir garantia fidejussória pela Lyonpar em benefício dos Debenturistas, nos
mesmos termos e condições da Fiança (conforme definido na Escritura de Emissão) que foi prestada
pela Lyondel, Holding Stigma II, Stigma II e pelas subsidiárias da Companhia nos termos da Escritura
de Emissão; e (ii) o Aditamento Pledge Lyondel, de forma a refletir a Transferência de Quotas Lyondel,
observadas as condições deliberadas na AGD 02.10.2017, sem prejuízo de outras condições
deliberadas na presente assembleia; (c) o cumprimento integral do Instrumento Particular de
Compromisso e Outras Avenças arquivado na sede da Companhia, o qual já foi disponibilizado ao
Agente Fiduciário para verificação de seu cumprimento; e (d) manutenção da existência, validade e
eficácia da garantia constituída pelo Pledge Lyondel (conforme o termo é definido na Escritura de
Emissão), sob pena de vencimento antecipado da Sétima Emissão sem prejuízo das condições
resolutivas acima indicadas; e
(ii)

Aprovar a nova remuneração do Agente Fiduciário no valor anual de R$ 26.500,00 (vinte e seis

mil e quinhentos reais), com a consequente alteração da cláusula 8.4, item “(i)” da Escritura de Emissão
que será formalizada e entrará em vigor a partir da data de celebração do Primeiro Aditamento Escritura
de Emissão.
6.2.

Reinstalada a Assembleia, em 30 de novembro de 2017, tendo em vista a suspensão de certas

matérias da ordem do dia da presente Assembleia iniciada em 10 de novembro de 2017, e sendo
dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após discussão das demais
matérias indicadas na Ordem do Dia, os Debenturistas representando 99,53% (noventa e nove inteiros
e cinquenta e três por cento) das Debêntures em Circulação deliberam quanto segue:
(i)

Aprovar que o Agente Fiduciário celebre os seguintes instrumentos: (a) Aditamento Alienação

Fiduciária Ações Brasil Pharma; (b) Segundo Aditamento Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias; e
(c) Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da presente
data; e
(ii)

Aprovação que o Agente Fiduciário pratique todos os atos necessários (a) à efetivação da

proposta descrita nos itens (i) e (ii) acima, incluindo a celebração de aditamento ao Pledge Agreement,
celebrado entre os acionistas da Lyondel LLC, o Agente Fiduciário, entre outros, em 06 de abril de
2017, bem como a celebração do Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma, do Segundo
Aditamento Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias e do Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de
Liquidez, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da presente data; e (b) à efetivação das deliberações
aprovadas pelos Debenturistas na AGD 02/10/2017, incluindo a celebração dos seguintes documentos:
(b.1) Primeiro Aditamento Escritura de Emissão; (b.2) Contrato de Alienação Fiduciária Quotas Novas
Subsidiárias; e (b.3) Contrato de Cessão Fiduciária Novas Subsidiárias, em até 10 (dez) Dias Úteis
contados da presente data. Tendo em vista o disposto nesta deliberação, ficam prorrogados por 10
(dez) Dias Úteis contados da presente data, todos os prazos das condições resolutivas e suspensivas
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previstas nesta Assembleia e na AGD 02.10.2017, exceto pelos prazos da condição suspensiva “b” do
item 6.2(a) da AGD 02.10.2017.
7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo qualquer outra manifestação, a

Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada na forma de sumário, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente – Gabriel Fernando Barretti;
Secretária – Elizabeth Mendes Onorio; Representante da Emissora – Leonardo Leirinha Souza
Campos; Representante do Agente Fiduciário – Julia Siggia Amorim, e Debenturistas presentes
conforme indicados em lista de presença de debenturistas anexa à presente ata de Assembleia Geral
de Debenturistas.
São Paulo, 30 de novembro de 2017

GABRIEL FERNANDO BARRETTI

Elizabeth Mendes Onorio

Presidente da Mesa

Secretária da Mesa
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures,
não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada, da Brasil Pharma S.A. realizada inicialmente em 10 de novembro de 2017, suspensa nesta
data e reaberta em 30 de novembro de 2017)

Representantes da Companhia:

LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor Financeiro e Relações com Investidores
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures,
não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada, da Brasil Pharma S.A. realizada inicialmente em 10 de novembro de 2017, suspensa nesta
data e reaberta em 30 de novembro de 2017)

Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
p.p. Julia Siggia Amorim
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LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS REALIZADA INICIALMENTE EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017, SUSPENSA
NESTA DATA E REABERTA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

RAZÃO SOCIAL / NOME DO DEBENTURISTA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
TURQUESA
–
MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO
NO
EXTERIOR, titular de 398.119.324 Debentures
em Circulação representativas de 99,53% das
Debêntures
em
Circulação,
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 andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob
o
nº.
09.631.542/0001-37,
neste
ato
representado na forma de seus atos constitutivos

ASSINATURA

p.p. Gabriel Fernando Barretti
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