Mensagem da Administração
Terceiro trimestre de 2018
O terceiro trimestre de 2018, bem como os meses subsequentes até a presente data, foram
marcados pela evolução do processo de recuperação judicial da Companhia, cujos principais
aspectos estão destacados a seguir.
Recuperação Judicial
A Companhia permanece em processo de recuperação judicial, em trâmite na 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sendo a
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. o administrador judicial.
O plano de recuperação judicial original, apresentado em 09 de abril de 2018, estabelecia como
estratégia da Companhia o encerramento da operação própria e da manutenção da operação da
rede de franquias Farmais com vistas a viabilizar a retomada de crescimento, após a
compatibilização dos seus passivos no âmbito da recuperação judicial.
Em 06 de setembro de 2018, foi realizada assembleia geral de credores para deliberar a proposta
de plano de recuperação judicial original, quando os credores presentes apresentaram propostas
de modificação das medidas inicialmente sugeridas e decidiram pela suspensão dessa AGC para
que a Companhia apresentasse um plano de recuperação judicial revisado.
Decidiu-se naquela ocasião que o novo plano de recuperação deveria ser apresentado até 17 de
setembro de 2018 e que os trabalhos da assembleia geral de credores seriam retomados em 27
de setembro de 2018. E, dentre a série de medidas propostas pelos credores presentes naquela
AGC, para serem ponderadas na revisão do plano de recuperação judicial original, encontravase a eventual alienação da bandeira Farmais.
Em 17 de setembro de 2018, a Companhia apresentou plano de recuperação judicial revisado e,
dentre as alterações incluídas no plano revisado, encontrava-se a possibilidade de alienação das
Drogarias Farmais, bem como o foco na manutenção da operação de franquias de varejo
farmacêutico, dada sua baixa necessidade de capital de giro e reduzido custo de expansão, para
desenvolver operações nas regiões Norte e Nordeste, por meio de franquias das bandeiras
Farmácias Santana e Drogarias Big Benn, cujas marcas têm grande força regional.
Em 27 de setembro de 2018, o plano de recuperação judicial revisado foi aprovado pelos
credores na assembleia geral de credores e, na mesma data, o administrador judicial submeteu
o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores à homologação do Juízo da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.
Outros eventos
Em agosto de 2018, foi firmado o 1º Aditamento ao Contrato de Mútuo (DIP Financing) entre a
Brasil Pharma S.A. e a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A., assinado em fevereiro
de 2018. O 1º Aditamento refere-se a uma linha de crédito no montante de até R$8.400 (oito
milhões e quatrocentos mil reais). O 1º Aditamento ao DIP Financing foi aprovado no âmbito do
processo de recuperação judicial da Companhia e suas subsidiárias.
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Em 31 de agosto de 2018, a Companhia, em conjunto com parte de suas investidas, promoveu
a consolidação dos débitos previdenciários, conforme Lei n o 13.496, de 24 de outubro de 2017,
do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), que totalizaram R$ 48.743, optando
pelo pagamento de R$ 1.880 em moeda corrente, R$ 8.293 com créditos tributários perante a
Receita Federal, por meio de processo administrativo em andamento, e o restante utilizando
parte do prejuízo fiscal e a da base de cálculo negativa da CSLL.
OPA
No âmbito da oferta pública voluntária de aquisição de ações a ser realizada pelo controlador
para fins de saída da Companhia do segmento de listagem do “Novo Mercado”, destacamos que
a Companhia recebeu Ofício nº 198/2018/CVM/SRE/GER-1, de 20 de julho de 2018 (“Ofício
198”), por meio do qual a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM (“SRE”)
apresentou exigência no sentido de que a OPA somente poderia ser efetivada após a Companhia
reencaminhar à CVM as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 (“DFs/17”) e o formulário de informações trimestrais referente ao período findo
em 31 de março de 2018 (“1º ITR/18”), acompanhados de relatório de auditoria sem opinião
modificada ou ressalva.
Posteriormente, a Companhia recebeu, em 12 de setembro de 2018, o Ofício nº
244/2018/CVM/SRE/GER-1, por meio do qual a SRE informou que o Colegiado da CVM, em
reunião realizada em 28 de agosto de 2018, deliberou, por unanimidade, deferir o recurso
interposto pelo controlador da Companhia face o Ofício 198.
À luz do entendimento do Colegiado, a SRE comunicou que a OPA poderia ocorrer após o
encaminhamento do formulário de informações trimestrais referente ao período findo em 30 de
junho de 2018 (“2º ITR/18”). Adicionalmente, a SRE solicitou a inclusão, no edital e no laudo de
avaliação da OPA, da informação de que as DFs/17 e o 1º ITR/18 contam com abstenção de
opinião do auditor, além de reiterar exigências de ajuste anteriormente formuladas sobre o laudo.

Eventos subsequentes
Recuperação Judicial
A Companhia permanece no aguardo da homologação do Plano de Recuperação Judicial pela
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,
reafirmando sua convicção de que o referido plano, aprovado em assembleia geral de credores
por todas as classes (tanto por valor de crédito quanto por credores presentes), consubstancia a
vontade da maioria dos credores e é inteiramente aderente aos requisitos e às exigências legais
aplicáveis, assim como é plenamente viável sua operacionalização, na busca de alcançar a
recuperação da situação econômica da Companhia e a continuidade de suas operações.
Desde a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, na Assembleia Geral de Credores,
realizada em 27 de setembro de 2018, a Companhia tem tomado todas as medidas pertinentes
para, quando homologado pelo Juízo, implementá-lo em sua integralidade, destacando a
realização dos processos competitivos, por meio de certames públicos, para alienação das UPIs,
entre elas a Farmais, cujo prazo, segundo a cláusula 5.2 do próprio Plano de Recuperação
Judicial, deverá ocorrer em até sessenta dias corridos contados da sua homologação.
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OPA
A Companhia, tem mantido constantes interações com a SER e com representantes da D.
Superintendência de Regulação, Orientação e Enforcement de Emissores da B3 e trabalhando
nas atualizações ao laudo de avaliação e edital da OPA para não somente atender às exigências
indicadas acima, mas também para que os documentos reflitam, naquilo que for pertinente as
informações mais atualizadas em relação ao Companhia e o atual estágio do processo de
recuperação judicial da Companhia de sociedades do seu grupo, atualmente em curso na 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
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