BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797
TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BRASIL PHARMA
S.A. DESIGNADA PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2014.

No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2014, às 15h00min, na sede social de Brasil Pharma S.A.
(“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º Andar, Sala Brasil Pharma, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04543-900,
convocados os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária designada para esta data e hora
(“Assembleia”), conforme editais de convocação publicados nos jornais “Valor Econômico” em 10 de abril,
11 de abril e 14 de abril e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 10 de abril, 11 de abril e 12 de
abril de 2014, constatou-se não haver o quorum legal mínimo de instalação previsto no artigo 135 da Lei
nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Nesse sentido, tendo em vista a ausência do quorum necessário à instalação da Assembleia, a
administração da Companhia providenciará a publicação de novo edital nos termos da legislação aplicável
para a realização do referido conclave em segunda convocação, em 6 de maio de 2014, a fim de tratar
das matérias previstas na respectiva ordem do dia. Consequentemente, a reunião do Conselho de
Administração que irá ratificar e aprovar um aumento de capital, com atribuição de bônus de subscrição
como vantagem adicional aos subscritores das ações, conforme divulgado nos fatos relevantes de 9 e 10
de abril, será realizada após obtida aprovação dos acionistas quanto ao aumento do limite do capital
autorizado na Assembleia a ser realizada em 6 de maio.
Tendo em vista a não instalação da Assembleia em primeira convocação, a Companhia reapresentou
nesta data, seu Calendário de Eventos Corporativos para refletir a modificação.
São Paulo, 25 de abril de 2014
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