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Brazil Pharma S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE nº 35.300.374.797

FATO RELEVANTE

São Paulo, Brasil - 13 de março de 2012 - A Brazil Pharma S.A. (“Brazil Pharma” (b) Guararapes:
Número de
% do capital
ou “Companhia”) - (BOVESPA BPHA3), nos termos do disposto na Instrução CVM
Ações
social
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e na Instrução CVM nº 319, de 03 de dezembro Acionista
3.602.510
100%
de 1999, conforme alteradas, e em complementação aos Fatos Relevantes Brazil Pharma S.A.
3.602.510
100%
divulgados pela Companhia em 03 de novembro de 2011 e 03 de fevereiro de Total
2012, vem a público informar aos acionistas e ao mercado em geral o quanto (c) Big Benn:
Número de
% do capital
segue com relação à proposta de incorporação de ações de emissão da Drogaria
Ações
social
Guararapes Brasil S.A., sociedade por ações de capital fechado, sediada na Acionista
5.170.000
100%
Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco (“Guararapes”) pela Companhia Drogaria Guararapes Brasil S.A.
5.170.000
100%
(“Incorporação de Ações Guararapes”), a ser deliberada em assembleia geral da Total
II.
AÇÕES
DAS
COMPANHIAS
E
RELAÇÃO
DE
SUBSTITUIÇÃO
Companhia convocada para o dia 29 de março de 2012. I. Proposta de
Incorporação de Ações: 1.1. Precedentes. Em 02 de fevereiro de 2012, 2.1. Incorporação de Ações Guararapes. Os acionistas titulares de ações
a Companhia, sua controlada Guararapes, a Distribuidora Big Benn Ltda., ordinárias de emissão da Guararapes a serem incorporadas ao patrimônio da
transformada posteriormente em Distribuidora Big Benn S.A., sociedade por Companhia (ou seja, os Vendedores) receberão em substituição às ações por eles
ações, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Almirante detidas no capital da Guararapes, 23.813.334 (vinte e três milhões, oitocentas e
Barroso, nº 5447 Altos, CEP 66645-972, inscrita no CNPJ/MF sob o treze mil, trezenta e trinta e quatro) novas ações ordinárias de emissão da
nº 83.754.234/0001-51 (“Big Benn”), bem como seus atuais acionistas Companhia. Tendo em vista que tanto o capital social da Guararapes como o da
(“Vendedores”) celebraram Acordo de Investimento que prevê, dentre outras Companhia são representados apenas por ações ordinárias, as ações ordinárias
disposições, os seguintes atos na data do fechamento: (i) a aquisição de 62,13% de emissão da Guararapes incorporadas pela Companhia serão substituídas por
(sessenta e dois vírgula treze por cento) do capital votante e total da Big Benn pela novas ações ordinárias de emissão da Companhia, com os mesmos direitos das
Guararapes (“Aquisição”), (ii) imediatamente após a Aquisição, a incorporação, ações de emissão da Companhia ora em circulação. Os direitos atualmente
pela Guararapes, dos 37,87% (trinta e sete vírgula oitenta e sete por cento) conferidos pelas ações da Companhia não serão alterados. 2.2. Relação de
remanescentes do capital social votante e total da Big Benn, passando a Substituição. A relação de substituição das ações de emissão da Guararapes de
Guararapes a deter a totalidade das ações de Big Benn (“Incorporação de Ações titularidade dos Vendedores a serem incorporadas pela Companhia, de 01 ação
Big Benn”), e (iii) imediatamente após a Incorporação de Ações Big Benn, ordinária de emissão da Guararapes de titularidade de Vendedores para cada
a incorporação de ações de emissão da Guararapes de titularidade dos 19,757322 ação ordinária de emissão da Companhia, foi determinada durante o
Vendedores, recebidas em razão da Incorporação de Ações Big Benn, e o processo de negociação independente entre as administrações da Companhia e
consequente aumento de capital da Companhia, de forma que os acionistas da da Guararapes, com os Vendedores, no âmbito do Acordo de Investimento.
Big Benn passem a ser acionistas da Companhia (“Incorporação de Ações O Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º a 10)
Guararapes” e “Transação”, respectivamente). As condições precedentes previstas
andares, escrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26, instituição contratada
no Acordo de Investimento para serem cumpridas antes da data do fechamento
pela Companhia, apresentou, ao Conselho de Administração da Companhia, um
foram devidamente cumpridas. 1.2. Objetivo. A Transação tem por objetivo
relatório de avaliação no contexto da operação. 2.3. Aumento de Capital da
consolidar a base acionária da Big Benn e da Guararapes na Companhia.
Companhia. As ações de emissão da Guararapes de titularidade dos Vendedores
A Transação está alinhada com a estratégia da Companhia de liderança nos
após a Incorporação de Ações Big Benn, representativas de 33,46% (trinta e três
mercados em que atua, por intermédio da aquisição de redes de drogarias,
inteiros,quarenta e seis centésimos por cento) do capital votante e total da
inclusive, e possibilitará a redução de custos, ganhos de escala, maior eficiência
Guararapes, serão incorporadas pela Companhia, com o consequente aumento
operacional, aproveitamento de sinergias financeiras, operacionais e comerciais. do capital social da Companhia em R$178.600.005,00 (cento e setenta e oito
1.3. Estrutura Societária antes da Aquisição e da Incorporação de milhões, seiscentos mil e cinco reais). A Deloitte ToucheTohmatsu Consultores
Ações Big Benn:
Ltda., abaixo qualificada, preparou laudo de avaliação das ações de emissão da
Companhia:
Guararapes (levando-se em consideração a Incorporação de Ações Big Benn),
Número de
% do capital com base em seu valor econômico, para servir como base para a determinação do
Acionista
Ações
social aumento de capital em referência (“Laudo de Avaliação”). Caso aprovada a
BTG Pactual Principal Investments
Incorporação de Ações Guararapes, o capital social da Companhia no valor de
Fundo de Investimento em
R$ 838.224.282,43 (oitocentos e trinta e oito milhões, duzentos e vinte e quatro
		Participações
24.152.514
14,97% mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), será aumentado
Wilson José Lopes
11.784.262
7,31%
em R$178.600.005,00 (cento e setenta e oito milhões, seiscentos mil e cinco
Álvaro José da Silveira
12.286.908
7,62%
reais), mediante a emissão de 23.813.334 (vinte e três milhões, oitocentas e treze
Capital Research and Management
mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
Company
9.780.000
6,06%
valor nominal da Companhia, passando o capital social da Companhia a ser de
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
19,54%
R$1.016.824.287,43 (um bilhão, dezesseis milhões, oitocentos e vinte e quatro
Administradores
18
0,000011%
Demais acionistas
71.782.152
44,50% mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), representado por
Total
161.301.410
100% 185.114.744 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e quatorze mil, setecentas e
quarenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
(a) Guararapes:
nominal. As variações patrimoniais de Guararapes apuradas entre 30 de setembro
Número de
% do capital
Acionista
Ações
social de 2011 e a data de realização das assembleias de acionistas da Companhia e da
Brazil Pharma S.A.
419.733
100% Guararapes que aprovarão a Incorporação de Ações Guararapes serão
Total
419.733
100% suportadas pela Guararapes e refletidas na Companhia em decorrência da
equivalência patrimonial. 2.4. Dividendos. As novas ações ordinárias a serem
(b) Big Benn:
Número de
% do capital emitidas pela Companhia em razão da Incorporação de Ações Guararapes farão
Acionista
Ações
social jus a todos os direitos inerentes às ações de emissão da Companhia atualmente
Ricardo Takeo Kitamura
103.400
2,00% em circulação, incluindo, sem limitação,os dividendos integrais e/ou juros sobre
Ricardo Antônio Aguilera
103.400
2,00% capital (ou outras remunerações) que vierem a ser declarados pela Companhia,
Exequiel Sebastian Genovesi
103.400
2,00% mesmo que com base em resultados anteriores a Incorporação de Ações
Celso de Oliveira Castro
103.400
2,00% Guararapes. 2.5. Empresa Especializada a Ser Aprovada em Assembleia
Ana Maria Canelas Aguilera
2.326.500
45,00% Geral: (a) Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., sociedade limitada,
Raul Aguilera
1.163.250
22,50% devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil,
Roger Alberto Mendes Aguilera
1.163.250
22,50% inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, com sede na Rua Alexandre
Maria Firmina Ramos França
51.700
1,00% Dumas, nº 1981, CEP 04717-906, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
João Jorge Pimentel Farias
51.700
1,00% (“Deloitte Consultores”), empresa responsável pela elaboração do Laudo de
Total
5.170.000
100% Avaliação. 2.6. Declaração da Empresa Especializada a Ser Aprovada em
1.4. Estrutura Societária após a Aquisição e a Incorporação de Ações Big Benn: Assembleia Geral. A Deloitte Consultores manifestou, por escrito, não ter conflito
ou comunhão de interesses, atual ou potencial, em face dos acionistas
(a) Companhia:
Número de
% do capital controladores da Companhia e/ou da Guararapes, ou em face dos Vendedores,
Acionista
Ações
social dos acionistas minoritários da Companhia, ou ainda, com relação à Incorporação
de Ações Guararapes. III. DIREITO DE RECESSO: 3.1. Direito de Recesso.
BTG Pactual Principal Investments
Os acionistas da Companhia dissidentes da Incorporação de Ações Guararapes e
Fundo de Investimento em
		Participações
24.152.514
14,97% detentores de ações da Companhia na data do fato relevante divulgado em 03 de
Wilson José Lopes
11.784.262
7,31% novembro de 2011 (inclusive) e que mantiverem suas ações ininterruptamente até
Álvaro José da Silveira
12.286.908
7,62% a data do exercício do direito de recesso, poderão retirar-se da Companhia,
mediante o reembolso de suas ações, observado o prazo de 30 (trinta) dias a
Capital Research and Management
Company
9.780.000
6,06% contar da publicação da ata da Assembleia da Companhia que aprovar a
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
19,54% Incorporação de Ações Guararapes. Tais acionistas farão jus ao recebimento do
Administradores
18
0,000011% valor de R$3,839 por ação, calculado com base no patrimônio líquido constante
Demais acionistas
71.782.152
44,50% das demonstrações financeiras auditadas da Companhia datadas de 31 de março
Total
161.301.410
100% de 2011 e divulgadas em 05 de maio de 2011. Os acionistas da Guararapes
manifestaram sua concordância com os termos e condições da Incorporação de
(b) Guararapes:
Número de
% do capital Ações Guararapes, tornando-se prejudicada a referência ao direito de recesso em
Acionista
Ações
social relação às ações por eles detidas na Guararapes. IV. AUTORIZAÇÕES
Brazil Pharma S.A.
2.397.218
66,54% SOCIETÁRIAS, DATA DA EFETIVA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES:
Vendedores
1.205.292
33,46% 4.1. A celebração do protocolo e justificação e demais operações aqui previstas
Total
3.602.510
100% foram autorizados pelo Conselho de Administração da Companhia,
conforme reunião realizada em 13 de março de 2012, e serão submetidas à
(c) Big Benn:
Número de
% do capital apreciação das assembleias gerais de acionistas da Companhia e da Guararapes,
Acionista
Ações
social convocadas para o dia 29 de março de 2012. V. REFORMAS ESTATUTÁRIAS: 5.1.
Drogaria Guararapes Brasil S.A.
5.170.000
100% O artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será alterado a fim de refletir o
Total
5.170.000
100% aumento de capital mencionado no item 2.3 acima, nos termos do edital de
convocação divulgado nesta data. VI. CUSTOS: 6.1. Os custos da Incorporação de
1.5. Estrutura Societária após a Incorporação de Ações Guararapes:
Ações Guararapes são de aproximadamente R$2.503.000,00 (dois milhões,
(a) Companhia:
Número de
% do capital quinhentos e três mil reais), incluídos os custos com avaliação, assessoria jurídica e
Acionista
Ações
social demais despesas relacionadas. VII. CADE: 7.1. A Transação foi submetida à
aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC em 25 de
BTG Pactual Principal Investments
novembro de 2012, nos termos da legislação em vigor (Ato de Concentração
Fundo de Investimento em
		Participações
24.152.514
13,05% nº 08012.012295/2011-09). No momento, o processo encontra-se sob análise da
Wilson José Lopes
11.784.262
6,37% Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE. VIII. DISPONIBILIZAÇÃO DE
Álvaro José da Silveira
12.286.908
6,64% DOCUMENTOS: 8.1. A partir do dia 14 de março de 2012, nos dias úteis, no período
das 9h00 às 18h00, estarão disponíveis para consulta dos acionistas da Companhia
Capital Research and Management
Company
9.780.000
5,28% que apresentarem identificação, poderes e comprovação de suas respectivas
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
17,02% participações societárias, cópias dos documentos relativos à Incorporação de
Vendedores
23.813.334
12,86% Ações Guararapes, na sede social da Companhia, mediante agendamento pelo
Administradores
18
0,0001% telefone (55 11) 2117-5243, em seu website (www.brph.com.br/ri) e nos websites da
Ações em circulação
71.782.152
38,78% BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br)
Total
185.114.744
100% e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 13 de março de 2012
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores

