BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

FATO RELEVANTE
São Paulo, 09 de abril de 2014 - a Brasil Pharma S.A. (BM&FBOVESPA: BPHA3), em
atendimento à legislação e regulamentação vigentes, vem a público informar que, em Reunião
do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada e recomendada a proposta de
aumento do limite do capital autorizado da Companhia em até 375.000.000 (trezentas e setenta e
cinco milhões) ações, a ser submetida ao exame e à deliberação pelos acionistas da Companhia
reunidos em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 25
de abril de 2014 (“AGE”).
Referido aumento do limite do capital autorizado tem por objetivo, dentre outras coisas, permitir
que o Conselho de Administração possa aprovar um aumento de capital, com atribuição de
bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações, cujos principais
termos e condições foram aprovados na mesma Reunião do Conselho de Administração, e serão
ratificados e aprovados em reunião do Conselho de Administração a ser realizada, na mesma
data da AGE, após obtida aprovação dos acionistas quanto ao aumento do limite do capital
autorizado na AGE (“RCA de Aprovação do Aumento”).
Caso aprovado o aumento do limite do capital autorizado, a RCA de Aprovação do Aumento
deve autorizar um aumento do capital social da Companhia, dentro desse limite, no montante de
R$400.000.001,25 (quatrocentos milhões e um real e vinte e cinco centavos), mediante a
emissão de 106.666.667 (cento e seis milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e
sessenta e sete) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por
ação ordinária (“Aumento de Capital”).
Os atuais veículos e/ou sociedades do BTG Pactual detentores de ações de emissão da
Companhia informaram à administração da Companhia que assumirão, de maneira individual
ou em conjunto, por meio de si ou de quaisquer sociedades e/ou veículos controlados,
controladores ou sujeitos ao controle comum, conforme vir a ser oportunamente determinado, o
compromisso de subscrever a totalidade das sobras de ações não subscritas pelos acionistas da
Companhia no Aumento de Capital, sendo que tais veículos e/ou sociedades poderão, ainda,
transferir e ceder entre si direitos de subscrição decorrentes do Aumento de Capital.
Após a homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração, o capital social
da Companhia passará a ser de R$1.841.641.846,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e um
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milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove
centavos).
Adicionalmente, será atribuído, como vantagem adicional aos subscritores de cada nova ação,
0,340909095 bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus de Subscrição”). Cada
Bônus de Subscrição dará o direito ao respectivo titular de subscrever 0,340909095 ação da
Companhia. Os Bônus de Subscrição serão emitidos sem valor, uma vez que serão atribuídos
como vantagem adicional aos subscritores das ações, sendo que o preço de exercício de cada
quantidade de Bônus de Subscrição que totalize uma ação é de R$5,50 (cinco reais e cinquenta
centavos). Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a partir de sua
emissão e em até 2 (dois) anos após esta data.
Os recursos obtidos pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital serão utilizados para o
fortalecimento da posição de caixa da Companhia e equilíbrio de sua estrutura de capital.
A Companhia informa, ainda, que a posição acionária na data da RCA de Aprovação do
Aumento servirá de base para fins de determinação dos direitos de preferência para os acionistas
da Companhia no Aumento de Capital. O Aviso aos Acionistas contendo todos os detalhes e
procedimentos relacionados ao Aumento de Capital será divulgado após a RCA de Aprovação
do Aumento.
Para maiores informações acerca da proposta de aumento do limite do capital autorizado e do
Aumento de Capital, favor ver a Proposta da Administração divulgada nesta data no site da
Companhia (www.brasilpharma.com.br/ri) e no Sistema IPE, ou contatar o departamento de
Relações com Investidores da Brasil Pharma (ri@brph.com.br | +55 (11) 2117-5299).
Alteração da Política de Divulgação da Companhia
Adicionalmente, na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada a
alteração do modo de divulgação dos fatos relevantes da Companhia, conforme disposto na sua
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”), os quais passarão a
ser veiculados por meio (a) da página na rede mundial de computadores do portal de notícias
http://www.valor.com.br/valor-ri, (b) da página na rede mundial de computadores da
Companhia (www.brph.com.br/ri), e (c) do sistema de envio de informações periódicas e
eventuais da CVM (Sistema IPE), conforme faculdade conferida pela Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) n° 547, de 5 de fevereiro de 2014, a qual altera a Instrução da
CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Conforme previsto na Política de Divulgação, não obstante a divulgação de ato ou fato relevante
pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer fato relevante poderá ser também, a
critério da Companhia, publicado em jornais de grande circulação. A Companhia informa,
ainda, que realizará as alterações pertinentes em seu formulário de referência e formulário
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cadastral, ambos exigidos pela Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

ERRATA
FATO RELEVANTE

São Paulo, 10 de abril de 2014 - a Brasil Pharma S.A. (BM&FBOVESPA:
BPHA3), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, vem a público
informar que, no fato relevante enviado pela Companhia para a Comissão de Valores
Mobiliários via sistema IPE em 09 de abril de 2014 e publicado na edição de 10 de abril
de 2014 dos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo, acerca
do aumento de capital da Companhia, onde se lê “Cada Bônus de Subscrição dará o
direito ao respectivo titular de subscrever 0,340909095 ação da Companhia. Os Bônus
de Subscrição serão emitidos sem valor, uma vez que serão atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores das ações, sendo que o preço de exercício de cada quantidade
de Bônus de Subscrição que totalize uma ação é de R$5,50 (cinco reais e cinquenta
centavos).”, leia-se “Cada Bônus de Subscrição dará o direito ao respectivo titular de
subscrever 1 (uma) ação da Companhia. Os Bônus de Subscrição serão emitidos sem
valor, uma vez que serão atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das
ações, sendo que o preço de exercício de cada Bônus de Subscrição é de R$5,50 (cinco
reais e cinquenta centavos).”
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para
prestar maiores esclarecimentos (ri@brph.com.br | +55 (11) 2117-5299).

JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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