BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 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., A SER REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2018
Prezados senhores:
A Administração da BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, torre 4, 2º e 3º andares, Vila
Nova Conceição, CEP 04.543-900, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.374.797, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 11.395.624/0001-71, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” (“Brasil Pharma” ou “Companhia”), nos termos
da legislação vigente, vem submeter à apreciação de V. Sas. a presente proposta (“Proposta”), a ser submetida
à assembleia geral de titulares das debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em
série única, para colocação privada, da sétima emissão da Companhia (“Debêntures” e “Debenturistas”,
respectivamente), emitidas nos termos 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 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) em 06 de abril de 2017 (“Escritura de Emissão”), a realizar-se, em primeira convocação, às 10
horas do dia 02 de fevereiro de 2018 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3477, 14º andar - 04538-133, São Paulo – SP:
1.

Introdução

Em 17 de janeiro de 2018, o Agente Fiduciário publicou Edital de Convocação para a realização de Assembleia
Geral de Debenturistas para deliberar sobre:
(i)

a 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);

(ii)

a 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; e

(iii)

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.
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Deste modo, a Administração da Brasil Pharma vem, pela presente, apresentar suas propostas em relação a
cada um dos itens submetidos à apreciação da Assembleia Geral de Debenturistas pelo Agente Fiduciário, de
modo a orientar os Debenturistas para o exercício informado do seu direito de voto.
2.

Proposta de não declaração do Vencimento Antecipado da Emissão

Trata-se da proposta de declaração ou não do vencimento antecipado da Emissão apresentada pelo Agente
Fiduciário, 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.
Como é de conhecimento do mercado, a Brasil Pharma vem enfrentando significativas dificuldades
financeiras. Sua administração está comprometida em implementar processo de reestruturação que viabilize
o saneamento da situação econômico-financeira da Companhia, preserve, e revitalize suas atividades
comerciais e operacionais, para que a Brasil Pharma possa honrar seus compromissos, obrigações, e retomar
o curso normal de suas atividades.
Neste contexto, a declaração de vencimento antecipado das Debêntures representaria um ônus que
possivelmente inviabilizaria referido processo de reestruturação.
Por estes motivos, a Companhia recomenda aos Debenturistas a não declaração do vencimento antecipado
da Emissão em virtude do Pedido de Recuperação Judicial.
3.
Proposta de Contratação de Assessor Legal para Representação dos Debenturistas no
Processo de Pedido de Recuperação Judicial
Trata-se de proposta de contratação de assessor legal para representação dos Debenturistas no âmbito do
Pedido de Recuperação Judicial, por meio do Agente Fiduciário da Emissão.
A esse respeito, a Companhia entende que deve se eximir de emitir qualquer recomendação a respeito da
contratação de assessor legal para a representação de seus Debenturistas no processo de Pedido de
Recuperação Judicial.
Tendo em vista que no âmbito do processo de Pedido de Recuperação Judicial os Debenturistas assumiram
a posição jurídica de credores da Companhia, a Brasil Pharma reitera que, ao se eximir de fazer qualquer
indicação neste cenário, visa assegurar a isenção necessária e evitar qualquer discussão a respeito da
caracterização de hipótese de conflito de interesses.
4.

Proposta de Medidas em Razão de Descumprimento de Obrigação Não Pecuniária

Trata-se de proposta de medidas a serem tomadas, pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos
Debenturistas da Companhia, em razão do descumprimento de obrigação não pecuniária, prevista na cláusula
7.6.1, item (iii), da Escritura de Emissão, qual seja, o envio tempestivo pela Companhia ao Agente Fiduciário
da documentação referente à Emissão.
A Companhia recomenda aos seus Debenturistas a não adoção de medidas sancionatórias contra a
Companhia em razão do mencionado descumprimento.
Informa que, muito embora a Companhia tenha envidado seus melhores esforços para a entrega tempestiva
dos documentos, tendo em vista que a obrigação dependia também de terceiros, o cumprimento não estava
inteiramente sob seu controle.
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Ressalta, ainda, que a obrigação descumprida envolve mera formalidade e, portanto, não coloca em risco
nenhum direito atribuído aos seus Debenturistas no âmbito da Escritura de Emissão, inclusive o direito ao
recebimento de remuneração.
Por fim, a Brasil Pharma garante que está agindo ativamente para que sejam tomadas todas as medidas
necessárias à mitigação de eventuais dúvidas e questionamentos, e reitera seu compromisso de manter o
Agente Fiduciário e os Debenturistas da Companhia informados acerca do andamento deste e de quaisquer
outros assuntos que sejam de seus interesses.
5.

Conclusão

A administração da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 133 e no artigo 135 da Lei das S.A.,
na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e na Instrução CVM n.º 480, de 7
de dezembro de 2009, conforme alterada, informa que todos os documentos e informações relativos às
matérias a serem discutidas na Assembleia Geral de Debenturistas encontram-se à disposição dos
Debenturistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.brasilpharma.com.br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial
de computadores.
A presente Proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da Companhia, caso
necessário.
Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos Senhores
Debenturistas reunidos em Assembleia Geral.
São Paulo, 22 de janeiro de 2018.
A Administração
BRASIL PHARMA S.A.
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