BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de janeiro de 2018, às 8h00, na sede social

da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da

Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos termos
do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Paulo Remy Gillet Neto e Rubens
Cardoso da Silva (“Conselheiros”), bem como o acionista controlador da Companhia, Stigma II
LLC, convidado e presente para fins de cumprimento do parágrafo único do artigo 122 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada.
3.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Paulo Remy Gillet Neto; que convidou

a mim, Nilton Bertuchi, para secretariá-lo.
4.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a autorização para o ajuizamento de pedido de

recuperação judicial da Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, e após discutida a matéria constante da Ordem do

Dia, os Conselheiros, diante da difícil situação financeira em que a Companhia atualmente se
encontra, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer abstenções, com anuência do
acionista controlador da Companhia e em caráter de urgência, nos termos do parágrafo único do
artigo 122 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis, pedido
de recuperação judicial da Companhia, buscando, com tal medida, assegurar a preservação dos
interesses dos acionistas da Companhia, bem como de seus trabalhadores e credores,
promovendo, dessa forma, a preservação da função social da empresa e, consequentemente, o
estímulo à atividade econômica. Em consequência da aprovação da matéria ora deliberada, e
em atenção ao artigo 122, IX e parágrafo único da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, os
Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para
ratificar a autorização ora aprovada, a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias.
6.

DOCUMENTOS ANEXOS: Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram

anexados à presente ata.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. São Paulo, 09 de janeiro de 2018. Assinaturas: Presidente da
Mesa - Sr. Paulo Remy Gillet Neto; Secretário da Mesa – Nilton Bertuchi. Membros: Srs. Paulo
Remy Gillet Neto e Rubens Cardoso da Silva. Presente: Stigma II LLC, neste ato representada
por Paulo Remy Gillet Neto e Nilton Bertuchi. 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.
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