BRAZIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 17 de setembro de 2012 — BRAZIL PHARMA S.A., sociedade anônima, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob n.º 11.395.624/0001-71, com sede na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.629, 6º e 7º andares, Vila
Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006 (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, aprovou, dentre outras
matérias, a incorporação da totalidade das ações de emissão de sua controlada Farmais Franchising S.A.
(“Incorporação de Ações” e “Farmais”, respectivamente), as quais passaram a integrar o patrimônio da
Companhia.
1.
Direito de recesso. Os acionistas titulares de ações da Companhia ausentes da referida Assembleia ou
que dissentiram da Incorporação de Ações terão o direito de retirar-se da Companhia, nos termos do artigo
137 e 252, §1º da Lei das Sociedades por Ações, mediante o reembolso das ações de que comprovadamente
eram titulares na data do fato relevante divulgado em 13 de fevereiro de 2012 (inclusive), relativo à
Incorporação de Ações, a ser pago pela Companhia no 5º (quinto) dia útil após o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.
Os acionistas titulares de ações da Companhia farão jus ao direito de retirar-se da Companhia, com reembolso
no valor de R$ 4,53 por ação, calculado com base no patrimônio líquido constante das Demonstrações
Financeiras auditadas da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2011 e divulgadas em 20 de março de
2012.
2.
Data limite para exercício do direito. Considerando a publicação, a ser realizada em 19 de setembro
de 2012, da ata da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia que aprovou a Incorporação
de Ações, o direito de recesso poderá ser exercido pelos acionistas referidos no item 1 acima que assim
desejarem, de 20 de setembro de 2012 até o dia 19 de outubro de 2012, não se admitindo o exercício parcial
do direito de recesso. O pagamento aos acionistas que optarem pela dissidência será efetuado em 5 dias úteis
após o término do prazo para exercício do direito de recesso, ou seja, em 26 de outubro de 2012.
3.
Forma e condições de habilitação. Os acionistas cujas ações estiverem depositadas na
BM&FBOVESPA, se desejarem, deverão exercer o direito de recesso por meio do seu agente de custódia. Os
acionistas da Companhia cujas ações estiverem custodiadas no Banco Bradesco S.A., instituição financeira
depositária das ações escriturais da Companhia, deverão exercer o direito de recesso comparecendo a
qualquer agência da referida instituição, dentro do horário de expediente bancário da sua localidade e
mediante preenchimento do formulário “Exercício do Direito de Recesso”, disponível na própria instituição
financeira, devendo para tanto, entregar cópias autenticadas dos seguintes documentos:
(i) PESSOA FÍSICA: CPF, RG, comprovante de endereço atualizado (máximo 02 meses) e extrato atualizado
da posição acionária.
(ii) PESSOA JURÍDICA: CNPJ, Estatuto/Contrato Social e respectivas alterações, bem como os documentos
dos sócios/representantes legais (ata de eleição, CPF, RG e comprovante de endereço) e extrato atualizado da
posição acionária.
Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima
referidos, o respectivo instrumento de mandato público, o qual deverá conter poderes especiais para que o
procurador manifeste em nome do outorgante o exercício do direito de recesso e solicite o reembolso das
ações.
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, por meio do telefone (11) 2117-5200 ou do website (www.brph.com.br).
São Paulo, 17 de setembro de 2012.
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores
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