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COMUNICADO AO MERCADO
TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA BRAZIL PHARMA S.A. DESIGNADA PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2013

No dia 30 (trinta) de abril de 2013, às 14h30min, na sede social de Brazil Pharma S.A.
(“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº
1629, 7º Andar, Sala Brasil, Vila Olímpia, CEP 04547-006, constatou-se não haver o quorum
legal mínimo para instalação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária designada para
esta data e hora (“Assembleia”), conforme editais de convocação publicados nos jornais “Valor
Econômico” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 29 de março, 02 de abril e 03 de
abril de 2013, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, em especial os
artigos 124 e 135 da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Nesse sentido, tendo em vista a ausência do quorum necessário à instalação da Assembleia, a
Diretoria da Companhia disponibilizará, nesta data, em sua sede social e via IPE, novo edital
nos termos da legislação aplicável para a realização do referido conclave em segunda
convocação, bem como publicará o referido Edital de Segunda Convocação da Assembleia nos
dias 3, 4 e 7 de maio de 2013 no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e nos dias 2, 3
e 6 de maio de 2013 no jornal “Valor Econômico”, a fim de tratar das matérias previstas na
respectiva ordem do dia.

A Companhia comunica, ainda, que reapresentará via IPE, nesta data, seu Calendário Anual
de Eventos Corporativos para: (i) contemplar a nova data de instalação da Assembleia,
conforme o disposto acima; (ii) contemplar a data de disponibilização do Edital de Segunda
Convocação da Assembleia; e (iii) incluir a data de envio, via IPE, da nova Proposta da
Administração da Assembleia.

Para mais informações, favor contatar o departamento de Relações com Investidores da
Companhia (www.brph.com.br/ri ou ri@brph.com.br | 55 (11) 2117-5299/ 5212).
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