BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015
1.

DATA, HORA E LOCAL: aos trinta dias do mês de setembro de 2015, às 09h00, na sede

social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da

Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos
termos do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello e Raul Alberto Gamelas
Aguilera (“Conselheiros”). Presentes também, como convidados, os Diretores da Companhia.

3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que

convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) análise, discussão e deliberação acerca da

eleição do Sr. Gilberto Palm Tavella Junior para o cargo de Diretor; (ii) análise e discussão dos
resultados da Companhia referentes ao mês de agosto de 2015; (iii) atualização sobre o
processo de equalização da estrutura de capital da Companhia; (iv) proposta de Grupamento
de Ações de Emissão da Companhia (“Grupamento”); (v) sétimo aditamento ao Instrumento
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Colocação Privada de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Oito Séries, da Brasil Pharma S.A.”
(respectivamente, “Escritura”, “Terceira Emissão” e “Debênture”) para: (a) postergar a data de
vencimento das Debêntures, e consequentemente, o pagamento dos juros remuneratórios
incidentes nas Debêntures; (b) prorrogar a Data de Integralização da 8ª (oitava) série; e (c)
aumentar a quantidade de Debêntures emitidas no âmbito da a 8ª (oitava) série; (vi) ratificar e
aprovar a contratação, pela Drogaria Rosário S.A. (“Rosário”), Drogaria Mais Econômica S.A.
(“Mais Econômica”), Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias (“Santana”), controladas direta da

Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p” do Estatuto Social da Companhia, de Operações
Confirming junto ao Banco Santander Brasil S.A. (“Santander”), no valor total de
R$82.125.485,57 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e cinquenta e sete centavos); e (vii) contratação, pela Companhia, nos termos do
artigo, letra “p” do seu Estatuto Social, da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida
Simplificada (“CCB Santander BRPH”) junto ao Banco Santander, no valor total de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem

do Dia, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:

(i)

Eleição: por unanimidade de votos, sem quaisquer abstenções, foi aprovada a eleição

do Sr. Gilberto Palm Tavella Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 29.895.901-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.073.35851, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre IV, 2º e 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543900 para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

O Sr. Gilberto Palm Tavella Junior, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, não ter cometido
nenhum crime previsto em leis que o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente
do disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76. O Sr. Gilberto Palm Tavella Junior tomará posse em
seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse registrado em livro próprio da
Companhia.

Em razão da deliberação acima, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição da
Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
se realizará em 2017, a saber: (i) Paulo Gualtieri como Diretor Presidente; (ii) Orivaldo Padilha
como Diretor Administrativo-Financeiro - CFO e Diretor de Relações com Investidores, Otavio
Chacon do Amaral Lyra, Igor Pereira Rongel e Gilberto Palm Tavella Junior como Diretores
sem designação específica.

(ii)

Análise e Discussão dos Resultados da Companhia: foram apresentados os resultados

econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de agosto de 2015, bem como a

projeção para o mês de setembro de 2015, incluindo desempenho de vendas, estoques,
resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento.

(iii)

Atualização do Processo de Equalização de Estrutura Capital da Companhia:

considerando: (a) a concusão da análise da Consultoria; e (b) a reestimativa do orçamento de
2015, a Diretoria apresentará a revisão do orçamento de 2016, o qual servirá como base para a
equalização da estrutura de capital da Companhia.

(iv)

Grupamento: por unanimidade de votos, sem quaisquer abstenções, foi aprovada a

proposta de Grupamento em atendimento ao Regulamento da BM&FBovespa, utilizando-se o
fator de 50 ações ordinárias para 1 ação ordinária.

Em decorrência da aprovação de que consta no item acima, o Conselho de Administração
aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a
proposta de grupamento das ações e autorizou que a diretoria tome as medidas necessárias
para sua implementação.

(v)

Sétimo aditamento da Escritura de Debêntures: por unanimidade de votos, com a

abstenção de voto do Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, foi aprovada a:

(a) alteração da Cláusula 4.1.4. da Escritura, para postergar a data de vencimento das
Debêntures de 30 de setembro de 2015 para 30 de outubro de 2015, e consequentemente, o
pagamento dos juros remuneratórios incidentes nas Debêntures;

(b) alteração da Cláusula 4.8.2.8. da Escritura, para prorrogar a data de integralização da 8ª
(oitava) série, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação:

“4.8.2.8.

As Debêntures da Oitava Série poderão ser subscritas, total ou

parcialmente, e integralizadas pelo Debenturista até o dia 30 de outubro de 2015
(“Data de Integralização da Oitava Série” e “Data Limite da Integralização das
Debêntures da Oitava Série”), nos termos das Cláusulas 4.8.1 e 4.8.2 acima,
observado que todas e quaisquer Debêntures da Oitava Série que não tenham
sido subscritas pelo Debenturista até a Data Limite da Integralização das

Debêntures da Oitava Série serão automaticamente canceladas, devendo a
presente Escritura ser objeto de aditamento para refletir tal cancelamento.”

(c) alterar as Cláusulas 3.2.1 e 3.4.1 da Escritura de Emissão de forma a refletir o aumento da
quantidade de Debêntures emitidas no âmbito da Oitava Série de 45 (quarenta e cinco)
Debêntures, perfazendo o valor total de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais),
para 55 (cinquenta e cinco) Debêntures, perfazendo o valor total de R$55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais), passando os referidos dispositivos a vigorar com a
seguinte redação:

“3.2.1.

O valor total da Terceira Emissão será de R$285.000.000,00 (duzentos

e oitenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida
abaixo) (“Valor Total da Emissão”), sendo que do Valor Total da Emissão (i)
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira
Emissão da 1ª (primeira) série (“Debêntures da Primeira Série”); (ii)
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira
Emissão da 2ª (segunda) série (“Debêntures da Segunda Série”); (iii)
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) será relativo às Debêntures da
Terceira Emissão da 3ª (terceira) série (“Debêntures da Terceira Série”); (iv)
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira
Emissão da 4ª (quarta) série (“Debêntures da Quarta Série”); (v) R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira Emissão da 5ª
(quinta) série (“Debêntures da Quinta Série”); (vi) R$35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira Emissão da 6ª (sexta)
série (“Debêntures da Sexta Série”); (vii) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de reais) será relativo às Debêntures da Terceira Emissão da 7ª (sétima) série
(“Debêntures da Sétima Série”); e (viii) R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco
milhões de reais) será relativo às Debêntures da Terceira Emissão da 8ª (oitava)
série (“Debêntures da Oitava Série”).

(vi)

Aprovação Confirming Rosário, Mais Econômica e Santana: por unanimidade de

votos e sem quaisquer restrições, ratificar e aprovar a contratação, pela Rosário, Mais
Econômica e Santana, controladas direta da Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p” do
Estatuto Social da Companhia, de Operações Confirming junto ao Santander, no valor total de

até R$82.125.485,57 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta
e cinco reais e cinquenta e sete centavos), observados os termos e condições dos respectivos
Contratos.

(vii)

Aprovação da CCB Santander BRPH: por unanimidade de votos, sem quaisquer

abstenções, aprovar a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra “p” de seu
Estatuto Social, da CCB Santander BRPH junto ao Santander, no valor total de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais).

6.

DOCUMENTOS ANEXOS: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram

anexados à presente ata.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de setembro de 2015. Assinaturas: Presidente
da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes.
Membros: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano
Panarello e Raul Alberto Gamelas Aguilera. Certifico, para os devidos fins, que o presente
documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo
130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa

