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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril de 2018, às 10h00, na sede social da

Brasil Pharma S.A. (“BRPH” ou “Companhia”), na Rua dos Pinheiros, nº 498, Pinheiros, São Paulo,
SP, CEP 05422-902, excepcionalmente no 1º andar.

2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas

edições dos dias 13, 14 e 17 de abril de 2018, páginas 61, 82 e 98, respectivamente, e no jornal
“Valor Econômico” nas edições dos dias13, 14 a 16 e 17 de abril de 2018, páginas B9, B11 e B9,
respectivamente.

3.

PRESENÇA: Acionistas representando 94,49% do capital social com direito a voto, conforme

assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma
constatada a existência de quórum legal para a realização da Assembleia, previsto no artigo 135 da
Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”).

4

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Leonardo Leirinha Souza

Campos, conforme artigo 21, parágrafo único do Estatuto Social, que convidou a mim, Priscila
Rodrigues, para secretariá-lo.

5.

ORDEM DO DIA: (i) Discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Deliberação quanto à Proposta
para destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (iii)
Deliberação quanto à Proposta relativa à Remuneração Global dos Administradores e do Conselho
Fiscal, caso os acionistas requeiram sua instalação; (iv) Deliberação quanto à Proposta de alteração
do jornal de grande circulação da Companhia; e (v) Deliberação quanto à Proposta de extinção do 2º
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

6.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias indicadas na Ordem

do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

6.1.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de
03 de abril de 2018, páginas 05 a 13, e no jornal “Valor Econômico”, na edição de 04 de abril de
2018, páginas B5 a B8.

6.2.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a não distribuição de dividendos referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devido a apuração do prejuízo líquido de R$1.622
milhões deste mesmo período, o qual foi alocado na conta de prejuízos acumulados.

6.3.

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a fixação da remuneração global dos administradores da
Companhia no montante de até R$3.558.874,84 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que será dividida da seguinte forma:
(i) R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), destinados ao Conselho de Administração da
Companhia; e (ii) R$3.108.874,84 (três milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos), destinados à Diretoria.

6.4

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a proposta de alteração do jornal de grande circulação da
Companhia, do atual Valor Econômico para O Estado de São Paulo, visando a otimização de custos
das publicações legais da Companhia.
6.5

Aprovar, por unanimidade com 106.855.091 (cento e seis milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil e noventa e um) votos favoráveis, a proposta de extinção do 2º Plano de Opção de Compra
de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 07 de janeiro de 2015
(“2º Plano”).

7.

LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Os acionistas aprovaram, por unanimidade de

votos e sem quaisquer ressalvas, a lavratura da presente ata em forma de sumário.

8.

ASSINATURAS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer

outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, a qual,
após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Mesa: Leonardo
Leirinha Souza Campos – Presidente; Priscila Rodrigues – Secretária. Acionistas presentes: Stigma II
LLC, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos. 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.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos

Priscila Rodrigues

Presidente

Secretária

