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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 Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Itaim Bibi, CEP
04543-900, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob 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 (“Lei das S.A.”) 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 que, em assembleia geral de debenturistas (“AGD”) realizada nesta data, debenturistas
representantes de 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) da
totalidade das debêntures em circulação da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada da Companhia (respectivamente, “Debenturistas” e “Emissão”), deliberaram declarar o
vencimento antecipado da Emissão, sem a excussão, neste momento, das garantias da Emissão,
tendo em vista o ajuizamento do pedido de recuperação judicial formulado pela Companhia,
em conjunto com outras sociedades pertencentes do seu grupo, conforme divulgado pela
Companhia nos termos do Fato Relevante publicado em 09 de janeiro de 2018.
A Companhia está avaliando os eventuais impactos de referida deliberação no contexto
de sua reestruturação societária e econômica, reiterando 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.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.
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