COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, SP, Brasil – 07 de dezembro de 2011 – A BRAZIL PHARMA S.A., sociedade por ações com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 6º e 7º
andares, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.395.624/0001-71 (“Brazil Pharma”) –
(BM&FBOVESPA BPHA3), nos termos da legislação vigente e em esclarecimento ao Ofício
CVM/SEP/GEA-4/nº 263/11 recebido (“Ofício”), vem esclarecer o quanto segue no tocante ao objeto
da transação prevista no Memorando de Entendimentos Vinculante celebrado com os sócios da rede de
varejo de produtos farmacêuticos Estrela Galdino em 25 de novembro de 2011 (“Transação” e “MoU”,
respectivamente), divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante disponibilizado em 28 de
novembro de 2011 (“Fato Relevante”):

O MoU celebrado descreve a Transação, lato sensu, como a aquisição de 10 (dez) pontos de venda
(“PDVs e, individualmente, “PDV”) e 01 (um) centro de distribuição (“CD”), incluindo o estoque
neles constante, seja por meio da aquisição da totalidade das quotas de emissão: (i) da Farmácia
Marimoto Ltda. e da R.S.A. Drogarias Ltda.; ou (ii) de qualquer outra sociedade a ser constituída para
tal finalidade e/ou que venha a deter os ativos da Transação, em termos e condições a serem
detalhados nos documentos definitivos relacionados à Transação (“Documentos Definitivos”).

Fica esclarecido, portanto, que a conclusão da Transação está condicionada à aquisição de quotas
representativas do capital social de uma sociedade que detém e/ou deterá, conforme acima indicado, e
a ser definido nos Documentos Definitivos, os ativos correspondentes aos PDVs e ao CD, e não à
aquisição dos ativos existentes, per si, atualmente detidos pela Estrela Galdino.

Cumpre esclarecer, adicionalmente, que quando da celebração dos Documentos Definitivos as Partes
definirão a sociedade a ser adquirida e a Brazil Pharma poderá verificar a aplicabilidade do art. 256 da
Lei das Sociedades por Ações à Transação, e a eventual configuração de hipótese de direito de recesso
nele prevista, o que será prontamente informado ao mercado. Caso a Transação configure hipótese de
direito de recesso, os detentores de ações da Brazil Pharma na data do Fato Relevante poderão exercêlo.

São Paulo, 07 de dezembro de 2011.
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores
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