BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2015
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2015, às 10:00 horas, na

sede social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 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. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca,
Marcelo Kalim, Alexandre Fabiano Panarello (“Conselheiros”).
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e

secretariados pelo Sr. Orivaldo Padilha.
4.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a: (i) aprovação do segundo aditamento ao

Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão para Colocação Privada de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Três Séries, da Companhia
(respectivamente, “Escritura”, “Terceira Emissão” e “Debênture”), a fim de criar, no âmbito da
Terceira Emissão de Debêntures da Companhia, as Debêntures da quarta série (“Debêntures da
Quarta Série”); (ii) ratificação e autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e
definir os termos e condições das Debêntures da Quarta Série, celebrar todos os documentos e
seus eventuais aditamentos necessários e praticar todos e quaisquer atos necessários à realização
da emissão das Debêntures da Quarta Série; e (iii) prática de todos os atos necessários para a
formalização da ordem do dia descrita nos itens “i” e “ii” acima.
5.

DELIBERAÇÕES: Ressalvada apenas a abstenção de voto dos Conselheiros Carlos

Daniel Rizzo da Fonseca e Marcelo Kalim, em conformidade com o artigo 156 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), os demais
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do
artigo 59, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 10, alínea “t”, do Estatuto Social da
Companhia, deliberaram pela aprovação:
5.1.

Da criação da quarta série de Debêntures no âmbito da 3ª Emissão para Colocação
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,

em Três Séries, da Companhia (“Emissão”), que será no montante de até R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais), com o consequente aditamento à Escritura. Os demais termos
e condições das Debêntures da Quarta Série serão os mesmos das demais séries, nos
termos da Escritura.
5.2.

Da ratificação dos atos celebrados no tocante à Emissão até a presente data e da
autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e definir os termos e
condições das Debêntures da Quarta Série, celebrar todos os documentos e seus
eventuais aditamentos necessários e praticar todos e quaisquer atos necessários à
realização da Terceira Emissão.

5.3.

Da prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação das
deliberações aprovadas nos itens acima.

6.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se

antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em
4 (quatro) vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sr.
Orivaldo Padilha, secretário. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo
Kalim e Alexandre Fabiano Panarello.
[A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]
São Paulo, 06 de abril de 2015.
______________________
Orivaldo Padilha
Secretário
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