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NIRE Nº 35.300.374.797

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Ficam convocados os Senhores titulares de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia
real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da sétima emissão da BRASIL
PHARMA S.A., (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”)
a ser realizada às 10 horas do dia 02 de fevereiro de 2018, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º
andar - 04538-133, São Paulo – SP, , a fim de deliberarem, nos termos da Cláusula 9 do
“Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em
Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma
S.A.”, celebrado em 6 de abril de 2017 pela Companhia e pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo
definido) (“Escritura de Emissão”), sobre:
(i)

(ii)

(iii)

Declaração ou não do Vencimento Antecipado da Emissão, nos termos da cláusula
7.6.1 item “(vii)” da Escritura de Emissão, tendo em vista o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, pela Companhia e por sociedades do mesmo grupo econômico
em litisconsórcio ativo, conforme processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100 distribuído
perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça da
Comarca de São Paulo (“Grupo BR Pharma”, “”e “Pedido de Recuperação Judicial”,
respectivamente).
Contratação de assessor legal para representação dos debenturistas no processo de
Pedido de Recuperação Judicial, por meio da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), enquanto agente fiduciário da Emissão.
Medidas a serem tomadas, em razão do descumprimento de obrigação não pecuniária,
nos termos da cláusula 7.6.1, item (iii) da Escritura de Emissão, qual seja, o envio
tempestivo ao Agente Fiduciário de documentação referente a Emissão.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.
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