BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
BRASIL PHARMA S.A., sociedade anônima registrada na Comissão de Valores
Mobiliários como companhia aberta categoria “A”, com sede 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 04.543-900, com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”), em continuidade ao fato relevante
divulgado em 6 de abril de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o
quanto segue:
Emissão de debêntures. O Conselho de Administração, em reunião realizada em 6
1.
de abril de 2017 (“RCA”), aprovou a sétima emissão de 400.000.000 (quatrocentas milhões)
debêntures com valor nominal unitário de R$1,00 (um real), não conversíveis em ações,
com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada da Companhia
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), pelo valor de R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais), conforme indicado na ata da RCA e no Instrumento
Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações,
com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil
Pharma S.A. (“Escritura de Emissão”).
2.
Características das Debêntures. A Escritura de Emissão estabelece, dentre outros
termos e condições, que (i) os juros remuneratórios serão equivalentes a 100% (cem por
cento) da variação do CDI, (ii) o valor de principal e os juros remuneratórios serão devidos
em 12 (parcelas), sendo que a primeira será devida em 30 de março de 2022 e a última em
30 de abril de 2047, observado ainda que até 30 de abril de 2032, a Companhia deverá ter
amortizado as primeiras 11 Parcelas das Debêntures, respeitadas as hipóteses de resgate
antecipado obrigatório total e de vencimento antecipado ali previstas, (iii) os recursos de
determinados eventos de liquidez, do resultado da Companhia, ou de eventuais aumentos
de capital, conforme termos e condições previstos na Escritura de Emissão, deverão ser
utilizados na amortização extraordinária das Debêntures, (iv) em garantia das obrigações
assumidas nos termos da Escritura de Emissão, foi outorgada garantia fidejussória
representada por fiança prestada por determinadas entidades integrantes dos grupos
econômicos da Lyondel e da Companhia (em conjunto, “Garantidoras”), bem como
garantias reais sobre participações acionárias detidas por determinadas Garantidoras e
direitos creditórios de titularidade de determinadas subsidiárias da Companhia, e (v) até o
pagamento integral do valor principal das Debêntures, em qualquer caso, pelo prazo de 30

(trinta) anos a contar da data de emissão ou até a ocorrência de um resgate antecipado
obrigatório total das Debêntures, os debenturistas farão jus a uma participação equivalente
a 80% (oitenta por cento) do resultado da Companhia e dos recursos de decorrentes de
determinados eventos de liquidez desde que tenha sido anteriormente amortizado 11
(onze) Parcelas das Debêntures e a integralidade do saldo devedor da CCB. Os recursos
oriundos da integralização das Debêntures serão utilizados para quitar as debêntures da
sexta emissão da Companhia, amortização de parcela da CCB e para reforço do seu capital
de giro.
3.
Colocação. As Debêntures serão emitidas para colocação privada junto aos atuais
acionistas da Companhia, sem qualquer esforço de venda perante investidores realizado por
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.
4.
Negociação na BM&FBOVESPA. As Debêntures serão admitidas à negociação na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e custodiadas na Central
Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA. As Debêntures passarão a ser negociadas a
partir do dia útil imediatamente subsequente à Data de Integralização (conforme abaixo
definido) das Debêntures.
5.
Escriturador e Banco Liquidante. O banco liquidante das Debêntures é o Itaú
Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Olavo Setúbal, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”) e o escriturador é a Itaú
Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”).
6.
Agente Fiduciário. O agente fiduciário das Debêntures é a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, com seus atos constitutivos
registrados sob o NIRE 33300014373 perante a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro.
Outros Termos e Condições Aplicáveis às Debêntures. Os acionistas interessados
7.
em realizar o investimento nas Debêntures devem avaliar todos os termos e condições das
Debêntures constantes da respectiva Escritura de Emissão, a qual se encontra disponível na
íntegra na página da Companhia na rede mundial de computadores
(http://ri.brasilpharma.com.br/) e nas páginas da rede mundial de computadores da CVM
e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), podendo também ser objeto de consulta nas agências especializadas
do Escriturador (conforme abaixo definido).

Condições de Subscrição e Integralização das Debêntures e Direito de Preferência.
8.
As Debêntures serão subscritas, mediante a assinatura de boletim de subscrição na forma
do Anexo I à Escritura de Emissão, e serão integralizadas pelo Preço de Integralização
(conforme a seguir definido). As Debêntures serão integralizadas em data a ser informada
por meio de aviso aos acionistas (“Data de Integralização”), a ser divulgado em até 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do encerramento dos procedimentos relacionados ao
exercício do Direito de Preferência e eventuais rateios de sobras nos termos deste Aviso,
pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios a partir da Data de
Emissão, em moeda corrente nacional, mediante (i) depósito/transferência eletrônica na
conta corrente 00068-5, Ag. 2040, aberta junto ao Banco Liquidante em nome do
Escriturador sem a interferência de instituição financeira integrante do sistema de
distribuição, no caso de subscrição por meio do Escriturador, e (ii) nos termos e condições
estabelecidos pelos agentes de custódia, no caso de titulares de direitos de subscrição de
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA (“Preço de Integralização”).
Direito de preferência. As Debêntures serão subscritas privadamente, sendo
9.
assegurado aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital da
Companhia, direito de preferência na subscrição das Debentures, conforme os
procedimentos e prazos previstos neste aviso aos acionistas.
10.
Data de corte do direito de preferência. Será resguardado o direito de preferência
na subscrição das Debêntures aos acionistas registrados no dia 17 de abril de 2017
(“Acionistas”), de forma proporcional à posição acionária detida por cada acionista em
referida data (“Direito de Preferência”).
11.
Negociação sem direito de subscrição. A partir de 18 de abril de 2017 (inclusive), as
ações ordinárias de emissão da Emissora passarão a ser negociadas ex-subscrição (exdireito de preferência).
12.
Prazo para exercício do Direito de Preferência. O Direito de Preferência poderá ser
exercido pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do dia 18 de abril de 2017 (inclusive),
encerrando em 18 de maio de 2017 (inclusive) (“Prazo para Exercício do Direito de
Preferência”).
13.
Percentual do Direito de Preferência. Cada ação de emissão da Companhia
conferirá ao seu titular o Direito de Preferência na subscrição de 3,53728345845 de
Debêntures no âmbito da Emissão. As frações de Debêntures decorrentes do exercício do
direito de preferência, do exercício do direito à subscrição das sobras ou do rateio das
Debêntures serão desconsideradas.
14.
Cessão do Direito de Preferência. Os titulares de Direitos de Preferência poderão
ceder, gratuita ou onerosamente, seu respectivo Direito de Preferência a terceiros durante o

Prazo para Exercício do Direito de Preferência. Os titulares de Direitos de Preferência que
não estejam custodiados na BM&FBOVESPA que desejarem ceder seu Direito de
Preferência deverão comparecer exclusivamente nas Agências Especializadas do
Escriturador indicadas abaixo. O cessionário do Direito de Preferência deverá observar
todos os prazos e condições aplicáveis ao exercício do Direito de Preferência, incluindo,
mas não se limitando, ao Prazo para Exercício do Direito de Preferência.
Pedido de sobras. Os titulares de Direitos de Preferência que subscreverem
15.
Debêntures no Prazo para Exercício do Direito de Preferência poderão manifestar
interesse, por meio do boletim de subscrição, em subscrever sobras de Debêntures não
subscritas no Prazo para Exercício do Direito de Preferência, na proporção das Debêntures
por eles subscritas (“Primeiro Rateio”).
Prazo para Subscrição do Primeiro Rateio. O prazo para a subscrição das eventuais
16.
sobras será de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for publicado novo aviso aos
acionistas informando sobre a quantidade de sobras de Debêntures e início do prazo para
subscrição das sobras de Debêntures no âmbito do Primeiro Rateio (“Prazo de Subscrição
Primeiro Rateio”), sendo que o número de Debêntures que caberá a cada Acionista
subscritor será fixado por meio da aplicação da fórmula descrita abaixo:

=

×

sendo,
DPR = o número de Debêntures que será atribuído ao subscritor que manifeste a intenção
de subscrever sobras de Debêntures no Primeiro Rateio;
DnS = o total de Debêntures não subscritas ao final do Prazo para Exercício do Direito de
Preferência;
DSs = número de Debêntures subscritas pelo subscritor que tenha realizado pedido de
reserva de sobras no Prazo para Exercício do Direito de Preferência;
TDs = número total de Debêntures subscritas por todos os subscritores que pediram
reserva de sobras durante o Prazo de Subscrição do Primeiro Rateio.
17.
Boletim de Subscrição do Primeiro Rateio. Os subscritores, no âmbito do Primeiro
Rateio, deverão assinar um novo boletim de subscrição, na forma prevista no item acima,
com a indicação do número de Debêntures que lhe foram atribuídas em razão do Primeiro
Rateio (“Boletim de Subscrição Primeiro Rateio”).
18.
Segundo Rateio de Sobras. Caso após a realização do Primeiro Rateio sobrem
Debêntures não subscritas, será aberto novo prazo de 5 (cinco) dias para que os

subscritores solicitem sobras adicionais de Debêntures (“Prazo de Subscrição Segundo
Rateio”).
a)

Durante o Prazo de Subscrição Segundo Rateio os subscritores poderão solicitar
qualquer número de Debêntures que desejarem subscrever.

b)

Na hipótese de existirem mais pedidos de sobras do que Debêntures disponíveis,
será realizado rateio proporcional entre os subscritores que pediram sobras, sendo
que o número de Debêntures que caberá a cada Acionista subscritor será fixado por
meio da aplicação da fórmula descrita abaixo:

=

×

sendo,
DSR = o número de Debêntures que será atribuído ao subscritor que manifeste a
intenção de subscrever sobras de Debêntures no Segundo Rateio;
DnS = o total de Debêntures não subscritas ao final do Prazo de Subscrição
Primeiro Rateio;
DSs = número de Debêntures subscritas pelo subscritor que tenha realizado pedido
de reserva de sobras no primeiro rateio;
TDs = número total de Debêntures subscritas por todos os subscritores que
pediram reserva de sobras durante o Prazo de Subscrição do Segundo Rateio.
c)

Se os pedidos de sobras forem iguais ou inferiores ao número de Debêntures
disponíveis, os subscritores receberão a exata quantidade de Debêntures que
solicitarem e eventuais sobras serão objeto de novos rateios, observados os
preceitos deste item (“Rateios Adicionais”).

19.
Compromisso de Subscrição. O BTGI Prop Feeder manifestou à Companhia seu
compromisso de subscrever e integralizar, por meio de si ou de suas afiliadas, todas as
sobras das Debêntures que não forem subscritas pelos acionistas da Companhia.
20.

Documentos para Subscrição junto ao Escriturador.

Pessoa Física: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) e comprovante de endereço.
Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os
administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial competente e

comprovante de endereço. No caso de representação por procuração, será necessária a
apresentação do respectivo instrumento público de mandato ou instrumento privado de
mandato com firma reconhecida.
Cessão do direito de preferência: No caso de cessão do direito de preferência, será necessária,
ainda, a apresentação, pelo cessionário, do instrumento por meio do qual foi formalizada a
cessão (“Instrumento de Cessão”), juntamente com documentos que comprovem que o
instrumento de cessão foi devidamente assinado por representantes legais ou procuradores
devidamente constituídos.
Agências Especializadas do Escriturador: Agências especializadas do Escriturador, as quais
podem ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
https://www.itau.com.br/securitiesservices.

21.
Informações Adicionais. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de
Relações com Investidores da Companhia localizado na sede da Companhia ou pelo site da
Companhia http://ri.brasilpharma.com.br/.
Esclarecemos que todos os termos e condições das Debêntures e os termos definidos no
presente Aviso aos Acionistas estão previstos na Escritura de Emissão, a qual se encontra
disponível na íntegra na página da Companhia na rede mundial de computadores
(http://ri.brasilpharma.com.br/) e nas páginas da rede mundial de computadores da CVM
e da BM&FBOVESPA, podendo também ser objeto de consulta nas agências
especializadas do Escriturador (conforme abaixo definido).
São Paulo, 12 de abril de 2017.
LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Diretor de Relações com Investidores

