Brasil Pharma S.A. Em Recuperação judicial
Apresentação da Teleconfrência 1T18/2018
25 de junho de 2018

Eventos Relevantes 1T18/2018
Eventos:

Janeiro de 2018

Janeiro de 2018

Pedido de Recuperação Judicial

Suspensão das atividades de 217 lojas próprias

Declaração de vencimento antecipado da 7ª Emissão de Debêntures e
Janeiro de 2018

Fevereiro de 2018

das Cédulas de Crédito Bancário, sem excussão das garantias

Contratação de linha de crédito, no montante de R$ 48 milhões, com
destinação específica
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Eventos Subsequentes
Eventos:

Abril de 2018

Abril de 2018

Suspensão das atividades de 63 lojas próprias

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial

Contratação de nova linha de crédito, no montante de R$ 29 milhões, com
Junho de 2018

Junho de 2018

destinação específica

Suspensão das atividades das lojas próprias remanescentes
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Nota Importante
Este documento pode conter projeções e estimativas futuras relacionadas à Companhia e suas controladas que refletem as visões
atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros.
Estas projeções e estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores que não podem ser controlados ou
precisamente estimados pela Companhia, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da
inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo
que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados.
Os leitores são advertidos a não tomarem decisões exclusivamente com base nestas projeções e estimativas. As projeções e
estimativas não representam e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho futuro. A Companhia não se obriga a
publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer
após a data deste documento.
Este documento contém informações operacionais e outras informações proforma gerenciais internas da Companhia, não
derivadas diretamente das demonstrações financeiras, as quais não foram objeto de revisão especial pelos auditores
independentes da Companhia e podem envolver premissas e estimativas adotadas pela administração. Tais informações não
devem ser consideradas de forma isolada como suficientes para qualquer decisão de investimento e devendo ser lidas em
conjunto com as informações financeiras da Companhia objeto de revisão limitada ou auditoria arquivadas junto à CVM.
A Companhia e suas controladas, bem como seus conselheiros, diretores, agentes, funcionários, consultores ou representantes,
não se responsabilizam por quaisquer perdas ou prejuízos decorrentes da informação apresentada ou contida neste documento,
ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Os dados incluídos neste documento foram obtidos por
meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais, sendo que a
Companhia não checou a precisão destes dados com as respectivas fontes.
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CONTATO - RI

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Telefone: +55 (11) 2117-5200
E-mail: ri@brph.com.br
Website de RI: www.brasilpharma.com.br/ri
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