BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2019, às 15h00, na sede

social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), situada na Rua dos Pinheiros,
nº 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia em face da presença

da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia investidos em
seus respectivos cargos, quais sejam os Srs. Henrique Souza e Silva Pereto, Paulo Remy
Gillet Neto, Rubens Cardoso da Silva, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Carlos
Eduardo Monte Alegre Toro (“Conselheiros”).

3.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Henrique Souza e Silva Pereto;

que convidou a mim, Nilton Bertuchi, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a aprovação da realização da 10ª

Emissão de Debênture de Espécie Quirografária da Companhia, a ser colocada de forma
privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, no valor total de emissão de
R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) (“Emissão” e/ou “Debênture”),
bem como de seus termos e condições; e (ii) autorização à Diretoria para a prática de todos
os atos necessários para a formalização e registro da Emissão.

5.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem

do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvar ou restrições,
nos termos do artigo 59, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas, e o artigo 10, alíneas “o”, “t”
e “y”, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

5.1

Aprovar a Emissão, com as seguintes características:

(i)

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$4.400.000,00 (quatro

milhões e quatrocentos mil reais).

(ii)

Valor Nominal Unitário: Na Data de Emissão, o valor nominal unitário é de

R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).

(iii)

Número e Série de Emissão: A Emissão representa a 10ª emissão de debênture e

será realizada em série única.

(iv)

Data de Emissão: A data de Emissão da Debênture será 08 de fevereiro de 2019

(“Data de Emissão”). A Debênture deverá ser subscrita em até 05 (cinco) dias contados da
Data de Emissão.

(v)

Procedimento de Colocação: A Emissão não será registrada na CVM, tendo em

vista que a Debênture será colocada de forma privada, sem qualquer esforço de venda
perante investidores. A colocação poderá ser iniciada imediatamente após o arquivamento
na JUCESP e a publicação da presente Ata; e o registro do Instrumento Particular de
Escritura de Emissão de Debênture na JUCESP.

(vi)

Registro para negociação: A Debênture não será registrada para negociação no

mercado secundário.

(vii)

Forma e Conversibilidade: A Debênture será emitida sob a forma nominativa e não

conversível em ações, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que para todos os
fins de direito, a titularidade da Debênture será comprovada no Livro de Registro de
Debênture da Emissora.

(viii)

Espécie: A Debênture da 10ª Emissão será da espécie quirografária.

(ix)

Data de Vencimento e Repactuação: A Debênture vencerá no prazo de 24 (vinte e

quatro) meses, contados da Data de Emissão e não será objeto de repactuação
programada.

(x)

Remuneração e Prêmio: A Debênture fará jus à remuneração correspondente a

100% (cem por cento) da variação positiva dos Certificados de Depósito Interbancário
acrescida de um spread de 5% a.a. (“Remuneração”). A Remuneração deverá considerar,
ainda, que ao Valor Nominal Unitário deverá ser acrescido um prêmio equivalente a 10%
(dez por cento) dos recursos arrecadados pela Emissora ou qualquer de suas controladas
ou empresas do grupo econômico com a arrematação das UPIs Farmais que sejam
superiores aos recursos necessários para quitar os credores descritos no item 5.5 do Plano
de Recuperação Judicial, observado o montante mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) e o montante máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (“Prêmio”). Caso a
arrematação arrecade recursos em montante suficiente para quitação dos credores
descritos no item 5.5 do Plano de Recuperação Judicial, passará o Debenturista a ser titular
de um Prêmio equivalente a 10% (dez por cento) dos recursos excedentes, limitado, no
entanto, ao piso de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e ao teto de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões).

(xi)

Garantia: A Debênture não contará com garantias de qualquer natureza.

(xii)

Destinação dos Recursos: os recursos líquidos provenientes da captação por meio

da Emissão serão destinados a capital de giro das atividades atualmente desenvolvidas pela
Emissora.

5.2. Aprovar à Diretoria a tomar todas e quaisquer providências e a celebrar todos e
quaisquer instrumentos necessários à execução da deliberação ora aprovada.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Sr. Henrique Souza e Silva Pereto;
Secretário: Nilton Bertuchi. Conselheiros: Srs. Henrique Souza e Silva Pereto, Paulo Remy
Gillet Neto, Rubens Cardoso da Silva, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Carlos
Eduardo Monte Alegre Toro.
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em
livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019

MESA:

__________________________

__________________________

HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETO

NILTON BERTUCHI

Presidente

Secretário

