Assembleia Geral Extraordinária da Brasil Pharma S.A.
realizada 07 de janeiro de 2015.
ANEXO II
2º PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA BRASIL PHARMA S.A.
O presente 2º plano de opção de compra de ações da Brasil Pharma S.A. (“2º Plano” e “Companhia”,
respectivamente), foi devidamente aprovado em reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em
10 de dezembro de 2014 e em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de janeiro de 2015, nos termos de
seu Estatuto Social.
CAPÍTULO 1º
DEFINIÇÃO
1.1.

Opção de Compra de Ações. O presente 2º Plano estabelece as condições gerais para a outorga, pela

Companhia, de opções de compra de ações ordinárias de sua emissão (“Opções”) aos seus diretores e empregados,
eleitos nos termos do Capítulo 4º abaixo.
1.2.

Todos os termos apresentados no plural têm o mesmo significado a eles atribuídos no singular e vice-versa.
CAPÍTULO 2º
OBJETIVOS

2.1.

Objetivos. Os objetivos principais do 2º Plano são os seguintes:
(a)

estimular a expansão da Companhia e o alcance e superação das metas empresariais estabelecidas,

mediante a criação de incentivos de longo prazo que visem maior integração entre seus diretores e
empregados, na qualidade de acionistas da Companhia;
(b)

alinhar os interesses dos diretores e empregados da Companhia aos interesses de seus acionistas

mediante a formalização de comprometimento de longo prazo entre tais diretores e empregados e a
Companhia (com compartilhamento, inclusive, dos riscos do mercado de capitais);
(c)

possibilitar à Companhia a retenção de seus talentos, oferecendo-lhes, como vantagem e incentivo

de longo prazo adicional, a oportunidade de se tornarem seus acionistas, nos termos, condições e formas
previstos neste 2º Plano; e
(d)

promover o bom desempenho da Companhia, o desenvolvimento de seus objetivos sociais e o

atendimento dos interesses de seus acionistas mediante comprometimento de longo prazo de seus diretores
e empregados.
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CAPÍTULO 3º
ADMINISTRAÇÃO DO 2º PLANO
3.1.

Administração do Plano. O 2º Plano será administrado pelo conselho de administração da Companhia

(“Conselho de Administração”), o qual terá amplos poderes para a tomada de todas e quaisquer decisões relativas
ao mesmo, respeitados os termos do 2º Plano constantes do presente documento.
3.2.

Conselho de Remuneração. No tocante às atividades relacionadas ao 2º Plano, o Conselho de

Administração da Companhia será assessorado por conselho de remuneração a ser oportunamente constituído nos
termos de seu Estatuto Social (“Conselho de Remuneração”), sendo este responsável por, dentre outras atividades,
dar suporte às decisões tomadas pelo Conselho de Administração.
3.3.

Quórum de Deliberações do Conselho de Administração. As deliberações do Conselho de Administração

serão tomadas nos termos do Parágrafo Único do art. 10 do Estatuto Social da Companhia.
3.3.1.

Caráter Vinculante. As deliberações tomadas pelo Conselho de Administração no tocante ao 2º

Plano terão caráter vinculante para os Beneficiários, conforme abaixo definido, não cabendo qualquer
recurso contra qualquer delas, exceto caso sejam contrárias ao estabelecido no 2º Plano e/ou na legislação
e regulamentação aplicáveis.
3.4.

Observância do 2º Plano e da Legislação. Qualquer deliberação que venha a ser tomada pelo Conselho de

Administração no tocante ao 2º Plano sem a observância do mesmo e/ou da legislação e regulamentação aplicáveis
será de inteira responsabilidade de seus membros e não vinculará, a qualquer título, a Companhia.
3.5.

Limites e Condições do Plano. No exercício de suas atribuições no tocante ao 2º Plano, o Conselho de

Administração estará sujeito aos limites e condições estabelecidos no presente 2º Plano e na legislação e
regulamentação aplicáveis, devendo respeitar as diretrizes da Assembleia Geral de acionistas da Companhia
correlata, na medida do aplicável.
3.6.

Deliberações do Conselho de Administração no Tocante ao Plano. O Conselho de Administração terá total

autonomia na administração e organização do 2º Plano, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para:
(a)

tomar todas as medidas necessárias à administração do 2º Plano, inclusive no que se refere à sua

interpretação e aplicação;
(b)

decidir quanto às datas de outorga das Opções, o volume de Opções a ser outorgado, bem como

àqueles a quem serão outorgadas dentre as pessoas elegíveis a participar do Plano (“Beneficiários”);
(c)

deliberar sobre a emissão de novas ações da Companhia, dentro do limite de capital autorizado,

para cumprimento do estabelecido neste 2º Plano;
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(d)

aprovar programa de opção de compra de ações a ser realizado no âmbito do presente 2º Plano

(“Programa”), bem como seus regulamento (“Regulamento”), respectivos contratos de adesão e eventuais
aditivos, nos termos do Capítulo 6º abaixo (“Contratos de Adesão”);
(e)

prorrogar, mas nunca antecipar, a data de exercício das Opções, exceto nos casos específicos

descritos no Regulamento, caso aplicável;
(f)

aditar o Regulamento e os Contratos de Adesão para estender, caso a caso ou genericamente, o

prazo final para o exercício das Opções;
(g)

modificar os termos e condições do Regulamento e dos Contratos de Adesão na medida em que os

direitos dos Beneficiários decorrentes de, ou relacionados a, este 2º Plano não sejam prejudicados, excluídas
dessa limitação eventuais adaptações decorrentes de alterações na legislação e regulamentação aplicáveis;

3.7.

(h)

analisar casos excepcionais relacionados ao 2º Plano; e

(i)

alterar ou extinguir o 2º Plano, caso seja do interesse da Companhia.

Alteração do 2º Plano pelo Conselho de Administração. Nenhuma decisão do Conselho de Administração

poderá, excetuados os ajustes permitidos pelo 2º Plano: (i) alterar as disposições relativas à habilitação dos
Beneficiários para participação no 2º Plano; ou (ii) sem o consentimento dos Beneficiários, alterar ou prejudicar
quaisquer direitos ou obrigações decorrentes de qualquer acordo ou outorga existente sobre quaisquer Opções.
CAPÍTULO 4º
BENEFICIÁRIOS
4.1.

Beneficiários. Serão elegíveis a participar do 2º Plano os diretores (estatutários ou não) e empregados da

Companhia, incluindo, sem limitação, gerentes com impacto relevante em seus negócios.
4.2.

Eleição dos Beneficiários. O Conselho de Administração selecionará, a seu exclusivo critério e dentre as

pessoas elegíveis a participar do 2º Plano, os Beneficiários que farão jus à outorga das Opções no Programa, na
medida do aplicável.
4.3.

Vedação de Direitos. O Conselho de Administração não poderá, em qualquer hipótese, conferir aos

Beneficiários quaisquer direitos que assegurem sua permanência na Companhia e/ou impeçam sua destituição, a que
título for, a qualquer tempo.
CAPÍTULO 5º
AÇÕES OBJETO DO PLANO
5.1.

Participação dos Beneficiários. As Opções outorgadas no âmbito do 2º Plano não poderão ultrapassar o

limite máximo acumulado de 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) do total de ações do capital social
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subscrito e integralizado da Companhia na presente data e correspondem, também na presente data, ao montante
total de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia.
5.2.

Limite ao Capital Autorizado da Companhia. Em nenhuma hipótese o número total das ações outorgadas

em consonância com o 2º Plano poderá ultrapassar o limite do capital autorizado da Companhia.
5.2.1.

O limite previsto na Cláusula 5.2 acima somente poderá ser alterado mediante deliberação do

Conselho de Administração da Companhia e de sua Assembleia Geral de acionistas.
5.3.

Origem das Ações. As ações objeto das Opções serão provenientes, conforme venha a ser deliberado pelo

Conselho de Administração: (i) da emissão de novas ações ordinárias da Companhia, dentro do limite de seu capital
autorizado; e/ou (ii) de ações mantidas em tesouraria, caso aplicável.
5.4.

Renúncia ao Direito de Preferência. Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga

ou no exercício das Opções, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
CAPÍTULO 6º
OUTORGA DE OPÇÕES
6.1.

Outorga de Opções. O Programa realizado no âmbito do 2º Plano será aprovado pelo Conselho de

Administração e estará em conformidade com o planejamento estratégico da Companhia, devendo seus termos e
condições ser definidos em seu Regulamento, conforme eventualmente aditado, até o limite máximo de ações objeto
do 2º Plano.
6.2.

Contrato de Adesão. A outorga das Opções a cada Beneficiário far-se-á por meio da celebração de Contrato

de Adesão entre a Companhia e o respectivo Beneficiário, de modo que tal documento fixará os termos e as
condições, inclusive de exercício, das Opções outorgadas com observância ao Regulamento do Programa em
questão.
6.3.

Previsões Contratuais. Cada Contrato de Adesão preverá, dentre outros:
(a)

a quantidade de ações outorgada ao Beneficiário em questão;

(b)

o preço de subscrição ou de aquisição das ações outorgadas, bem como as condições para seu

pagamento, que deverá respeitar o preço aqui estabelecido;
(c)

os prazos relacionados ao exercício das Opções, que deverá respeitar os prazos aqui estabelecidos;

(d)

os critérios estabelecidos para o exercício das Opções, que deverá respeitar os critérios aqui

estabelecidos; e
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(e)

normas sobre eventuais transferências das Opções em caso de sucessão do Beneficiário, bem como

eventuais restrições à negociação das ações objeto das Opções subscritas ou adquiridas pelo Beneficiário
mediante o exercício das Opções e penalidades correlatas aplicáveis.
6.4.

Aceitação do Plano. A assinatura do Contrato de Adesão implicará na aceitação, pelo Beneficiário, de todas

as condições do 2º Plano, bem como de seu respectivo Regulamento.
CAPÍTULO 7º
PREÇO DE EXERCÍCIO
7.1.

Preço de Exercício. O preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelo Beneficiário em decorrência

do exercício das Opções será de R$3,75 por ação, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA desde a data de 24 de junho de 2014 até a data do exercício de cada Tranche, conforme abaixo definido
(“Preço de Exercício”), obedecidos os princípios e regras definidos pelos Regulamentos de cada Programa.
7.2.

O valor atribuído de R$3,75 por ação no Preço de Exercício acima mencionado foi o preço por ação da

Companhia quando do seu aumento de capital privado aprovado em 06 de maio de 2014 e homologado em 24 de
junho de 2014 em reuniões de Conselho de Administração. Tal correspondência de valores tem por intuito alinhar
os interesses da Companhia e de seus Beneficiários.
CAPÍTULO 8º
EXERCÍCIO DAS OPÇÕES
8.1.

Montante das Opções: Em linha com o cronograma previsto na Cláusula 8.2 abaixo, o montante de ações

da Companhia a ser outorgado a cada Beneficiário no âmbito do 2º Plano estará previsto no respectivo Contrato de
Adesão e corresponderá ao montante aplicável à posição profissional ocupada pelo Beneficiário quando da outorga
(“Montante”), de forma proporcional à data de sua admissão pela Companhia, isto é: (i) caso o Beneficiário tenha
sido admitido pela Companhia até 31 de dezembro de 2014 fará jus à 100% (cem por cento) do Montante; (ii) caso
o Beneficiário seja admitido pela Companhia até 31 de dezembro de 2015 fará jus à 66,66% (sessenta e seis vírgula
sessenta e seis por cento) do Montante; e (iii) caso o Beneficiário seja admitido pela Companhia até 31 de dezembro
de 2016 fará jus à 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do Montante.
8.2.

Exercício das Opções. Exceto por deliberação em contrário do Conselho de Administração de forma

justificada, o exercício das Opções por cada Beneficiário dar-se-á conforme abaixo definido, observados os demais
termos e condições constantes do Regulamento aplicável e demais documentos correlatos:
A. Beneficiário admitido pela Companhia até 31 de dezembro de 2014: (i) até 25% (vinte e cinco por cento)
do total das ações objeto da opção de compra de ações outorgada a determinado Beneficiário em até 24
(vinte e quatro) meses a contar do término do exercício social de 2014, observadas as condições de exercício
previstas no Contrato de Adesão (“Primeira Tranche A”); (ii) até 50% (cinquenta por cento) do total das
ações objeto da opção de compra de ações outorgadas a determinado Beneficiário em até 18 (dezoito) meses
a contar do término do exercício social de 2015, observadas as condições de exercício previstas no Contrato
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de Adesão (“Segunda Tranche A”); e (iii) até 100% (cinquenta por cento) do total das ações objeto da opção
de compra de ações outorgadas a determinado Beneficiário em até 06 (seis) meses a contar do término do
exercício social de 2016, observadas as condições de exercício previstas no Contrato de Adesão (“Terceira
Tranche A” e quando mencionada conjuntamente com a Primeira Tranche A e Segunda Tranche A,
“Tranches A”).
B. Beneficiário admitido pela Companhia até 31 de dezembro de 2015: (i) até 50% (cinquenta por cento) do
total das ações objeto da opção de compra de ações outorgadas a determinado Beneficiário em até 18
(dezoito) meses a contar do término do exercício social de 2015, observadas as condições de exercício
previstas no Contrato de Adesão (“Primeira Tranche B”); e (ii) até 100% (cem por cento) do total das ações
objeto da opção de compra de ações outorgadas a determinado Beneficiário em até 06 (seis) meses a contar
do término do exercício social de 2016, observadas as condições de exercício previstas no Contrato de
Adesão (“Segunda Tranche B” e quando mencionada conjuntamente com a Primeira Tranche B e Segunda
Tranche B, “Tranches B”).
C. Beneficiário admitido pela Companhia até 31 de dezembro de 2016: (i) até 100% (cem por cento) do total
das ações objeto da opção de compra de ações outorgadas a determinado Beneficiário em até 06 (seis)
meses a contar do término do exercício social de 2016, observadas as condições de exercício previstas no
Contrato de Adesão (“Tranche C” e, em conjunto com “Tranches A” e “Tranches B”, “Tranches” e,
individualmente, “Tranche”).
8.3.

Transferência Vedada. A partir do exercício da opção de compra de ações por cada Beneficiário no âmbito

do 2º Plano e da subscrição e integralização por cada Beneficiário das respectivas ações a eles efetivamente
outorgadas em cada uma das Tranches, observadas as condições de exercício constantes de cada Contrato de Adesão,
os Beneficiários titulares de tais ações não poderão, observado o disposto no Regulamento, Contratos de Adesão e
demais documentos correlatos no que tange exclusivamente às ações outorgadas, alienar/transferir direta ou
indiretamente tais ações a terceiros, sob qualquer forma e pretexto, durante o prazo de 06 (seis) meses contados do
exercício da respectiva Tranche (“Lock up”), exceto pela alienação em ambiente bursátil das respectivas ações objeto
do exercício de qualquer das Tranches em quantidade exclusiva para pagamento do custo do exercício da Tranche
em questão.
8.3.1.

Não obstante o disposto na Cláusula 8.3 acima, caso um Beneficiário opte por exercer a opção de compra
de ações a ele outorgada e proceder com a subscrição e integralização das aludidas ações em alguma das
Tranches antes do fim do prazo determinado para tal, conforme cronograma disposto na Cláusula 8.1 acima,
o período de Lock up será automaticamente ajustado para refletir que para cada 1 (um) mês de antecipação
do exercício de tal Tranche (a contar da data de término do prazo determinado para exercício da mesma),
será adicionado 1 (um) mês ao Lock up, sendo certo que tal ajuste será limitado ao período máximo de 12
(doze) meses de Lock up. Para fins de esclarecimento, o período de Lock up nunca será inferior a 06 (seis)
meses contados do exercício da respectiva Tranche e nunca será superior a 12 (doze) contados do exercício
da respectiva Tranche.
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CAPÍTULO 9º
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1.

Pagamento. O Preço de Exercício será pago pelos titulares das Opções nas condições determinadas nos

Regulamentos aplicáveis, respeitadas a legislação e regulamentação aplicáveis.
CAPÍTULO 10
ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS OPÇÕES PELOS BENEFICIÁRIOS
10.1.

Transferências das Opções. As Opções outorgadas nos termos do 2º Plano não poderão ser alienadas ou

oneradas, de maneira direta ou indireta, por qualquer Beneficiário, exceto se o Conselho de Administração aprovar
previamente a pretendida alienação ou oneração.
CAPÍTULO 11
DESLIGAMENTO, FALECIMENTO, INVALIDEZ PERMANENTE E APOSENTADORIA
11.1.

Perda das Opções. Serão determinados nos Regulamentos aplicáveis ao 2º Plano as consequências e os

procedimentos relativos à manutenção ou perda de direitos relativos às Opções nos casos de: (i) desligamento; (ii)
falecimento; (iii) invalidez permanente; ou (iv) aposentadoria dos Beneficiários, sempre vinculados à aprovação em
Conselho de Administração.
CAPÍTULO 12
DIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS
12.1.

Direitos dos Beneficiários. Os direitos dos Beneficiários relacionado ao 2º Plano serão estabelecidos por

deliberação do Conselho de Administração e serão definidos no Regulamento correspondente.
CAPÍTULO 13
DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1.

Vigência. O 2º Plano entrará em vigor na data de sua aprovação via Assembleia Geral de acionistas da

Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão deste mesmo órgão. O término da vigência do 2º
Plano não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Regulamentos.
13.2.

Reorganização Societária Permitida. O 2º Plano, bem como os Regulamentos e Contratos de Adesão que

vierem a ser aprovados em seu âmbito, não impedirão qualquer operação de reorganização societária que vier a
envolver a Companhia, cabendo ao Conselho de Administração determinar os ajustes eventualmente cabíveis nos
respectivos Contratos de Adesão em decorrência de tal reorganização.
13.3.

Alteração no Número de Ações da Companhia. Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe de ações

de emissão da Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonificações, dividendos, grupamentos
e/ou conversões, conforme o caso, o Conselho de Administração deverá informar aos Beneficiários por escrito
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acerca do ajuste correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto das Opções em vigor, bem como
seu respectivo Preço de Exercício, conforme o caso.
13.4.

Permanência no Cargo. Nenhuma disposição do 2º Plano ou nenhuma das Opções outorgadas no âmbito

do 2º Plano confere e/ou conferirá a quaisquer dos Beneficiários direitos relativos à permanência dos mesmos como
executivos e/ou empregados da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos de a Companhia
rescindir a qualquer tempo seus contratos de trabalho e/ou interromper seus mandatos, caso aplicável.
13.5.

Controvérsias. O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais

dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas no 2º Plano, sendo que no caso de conflito entre as
disposições do 2º Plano e documentos correlatos prevalecerão as normas constantes do 2º Plano.
13.6.

Extinção do 2º Plano. O 2º Plano poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral

de acionistas da Companhia, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor
que tenham sido outorgadas por meio do 2º Plano.
13.7.

Foro. Fica eleito o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação ao 2º
Plano.”
***
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