BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
FATO RELEVANTE
BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade
anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros,
nº 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ sob o
n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução CVM n.º 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral
informar, em complemento aos fatos relevantes divulgados no âmbito de sua reestruturação
societária e econômica, o quanto segue.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, deliberou
a suspensão das atividades de varejo nas unidades remanescentes de operação própria da
Companhia.
A deliberação do Conselho de Administração está em linha com o Plano de Recuperação
Judicial, apresentado pela Companhia em 09 de abril de 2018 ao Juízo da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, e disponibilizado aos acionistas e o mercado
em geral na página eletrônica da Companhia no site da CVM.
Ainda em linha com as perspectivas operacionais divulgadas no seu Plano de
Recuperação Judicial, a Companhia ressalta que manterá o foco na operação de sua rede de
franquias, com vistas a viabilizar a retomada do crescimento da Companhia após a
compatibilização dos seus passivos no âmbito da recuperação judicial.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado
em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui tratados e de qualquer outro
assunto de interesse do mercado.
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