BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
A

BRASIL PHARMA S.A.

(BPHA3)

(“Companhia”),

em

atendimento

à

legislação

e

regulamentação vigentes, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
relação ao grupamento de ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
26 de outubro de 2015 (“AGE”):
(i)

Encerrou-se em 25 de novembro de 2015 o prazo para ajuste das posições dos

acionistas para múltiplos de 50 (cinquenta) ações e as ações de emissão da Companhia
passaram a ser negociadas na BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBovespa”) exclusivamente na forma grupada a partir de 26 de novembro de 2015;

(ii)

Foram geradas 134 (cento e trinta e quatro) ações ordinárias de emissão da

Companhia em razão das frações de ações resultantes do grupamento;

(iii)

Referidas ações serão objeto de leilão na BM&FBovespa no dia 11 de dezembro de

2015 (“Leilão de Sobras”); e
(iv)

Com a venda de todas as ações resultantes do grupamento no Leilão de Sobras

marcado para a próxima sexta-feira, os respectivos valores resultantes das vendas serão
creditados aos acionistas detentores de frações até o dia 23 de dezembro de 2015, ressalvada
a hipótese do item (vi) deste Aviso aos Acionistas, nas contas correntes devidamente
cadastrada junto ao escriturador Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”) Para os acionistas
que não tiverem seus dados bancários atualizados, os valores ficarão à disposição para saque
em qualquer agência do Banco Bradesco.

(v)

Para atualização de dados bancários ou demais dados para recebimento dos valores

resultantes das vendas, basta o comparecimento em qualquer agência do Banco Bradesco,
portando cópia autenticada do documento de identidade com foto, Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral do CPF na Secretaria da Receita Federal obtido no site
www.receita.fazenda.gov.br (não serão aceitos CPFs suspensos, inaptos ou nulos pela
Secretaria da Receita Federal), e cópia autenticada do comprovante de residência de no
máximo 2 meses passados (água, luz e/ou telefone em nome da pessoa envolvida). Demais
informações podem ser obtidas no número (11) 3684-4522.

(vi)

Caso não haja demanda suficiente para alienação total da quantidade de ações

resultantes do grupamento, serão agendados novos leilões, até que todas as ações sejam
integralmente vendidas.
Os acionistas interessados na obtenção de mais informações acerca do processo do Leilão de
Sobras

poderão

entrar

em

contato

com

a

Companhia,

através

do

site

http://ri.brasilpharma.com.br ou através do Departamento de Relações com Investidores, pelo
telefone (11) 2117-5299.
São Paulo, 08 de dezembro de 2015.
OTAVIO CHACON DO AMARAL LYRA
Diretor de Relações com Investidores

