São Paulo, 8 de julho de 2015.
À
BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS
At. Nelson Barroso Ortega
Com cópia para:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”)
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
Sr. Waldir de Jesus Nobre
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS
Sr. Fernando Soares Vieira
OFÍCIO 2303/2015-SAE (“OFÍCIO”)
Prezados Senhores,
BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações com sede na Capital do Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.395.624/0001-71 (“BRPH” ou “Companhia”), em cumprimento às solicitações constantes do
Ofício, conforme transcrito abaixo, vem esclarecer o quanto segue:
07 DE julho de 2015
2303/2015-SAE
Brasil Pharma S.A.
Sr. Orivaldo Padilha
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, edição de 07/07/2015, consta, entre outras
informações, que:
 o plano de recuperação da Brasil Pharma, braço de varejo de farmácias do BTG Pactual,
pode avançar nas próximas semanas;
 já se concluiu na empresa que um aumento de capital será inevitável;
 a definição do valor do aumento de capital do banco na varejista, que deve ficar na faixa
de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões, vai depender da análise do tamanho dos ganhos de
sinergia gerados com a integração completa da Big Ben dentro da BR Pharma.
Solicitamos, até 08/07/2015, esclarecimentos sobre o teor da referida notícia, bem como
outras informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
A referida notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em edição de 07 de julho de 2015,
especificamente quanto à informação sobre “o plano de recuperação da Brasil Pharma, braço
de varejo de farmácias do BTG Pactual, pode avançar nas próximas semanas”, traz novamente
informações e dados apresentados pela Companhia em teleconferências realizadas em 26 de
março de 2015 e 14 de maio de 2015, onde foram apresentadas pela diretoria e discutidas com
seus investidores e analistas as informações sobre os resultados de 2014 e primeiro trimestre
de 2015, respectivamente (“Teleconferências”).
As Teleconferências foram abertas ao público e o material de suporte está disponível tanto no
sistema IPE da CVM quanto na página de Relações com Investidores da Companhia1, onde
também está disponível a gravação do áudio completo das Teleconferências.
Como divulgado em 30 de abril de 2015, através de Comunicado ao Mercado, bem como nas
reuniões do Conselho de Administração realizadas em 29 de abril de 2015, 27 de maio de 2015,
01 de junho de 2015 e 25 de junho de 2015, disponíveis na página de Relações com Investidores
da Companhia e no sistema IPE da CVM, a Diretoria permanece desenvolvendo estudos sobre a
equalização da estrutura de capital da Companhia.
Reiteramos que eventuais informações relevantes no âmbito destes estudos serão, no tempo e
na medida adequada, fornecidas diretamente pela Companhia aos acionistas e ao mercado, de
acordo com as normas aplicáveis às companhias abertas.
Por fim, informamos que as demais opiniões expressas na notícia mencionada pelo Ofício são
de única e exclusiva responsabilidade do jornal Valor Econômico.
Diante do exposto, acreditando ter esclarecido o questionamento apresentado no Ofício, a
Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

_______________________________
BRASIL PHARMA S.A.
ORIVALDO PADILHA
Diretor de Relações com Investidores
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http://ri.brph.com.br/Download.aspx?Arquivo=eoUmZ2w59hsWcpGzavr6hw==
http://ri.brph.com.br/Download.aspx?Arquivo=UdGQJTpfUMpdNFks/SaKgA==

