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FATO RELEVANTE
São Paulo, Brasil – 11 de novembro de 2015 - A Brasil Pharma S.A. (“Companhia”) - Bovespa
ticker BPHA3, nos termos do disposto no Art. 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme
alterada e em vigor e na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, conforme alterada e em vigor,
informa aos seus acionistas, ao mercado e ao público em geral que, nesta data, a Companhia e
a Mobius Health S.A. (“Mobius Health”), uma afiliada do Fundo de Investimento Verti Capital,
celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual a
Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade
controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00
(quarenta e quatro milhões de reais).
A Companhia informa, ainda, que em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta
data, recomendou a realização de uma oferta pública de distribuição de ações ordinárias de
emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476
(“Oferta Restrita”), envolvendo um montante entre R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões
de reais) e R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), com preço mínimo por ação de
pelo menos R$0,40 (quarenta centavos de real) (ou, o equivalente a R$20,00 (vinte reais) após
a consumação do grupamento de ações ora em curso) a ser fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais.
No âmbito da Oferta Restrita, a emissão das ações pela Companhia será feita com exclusão do
direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. De forma a dar cumprimento ao
disposto no artigo 9°-A da Instrução CVM 476 e a assegurar a participação dos acionistas na
Oferta Restrita, será concedida prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição
de até a totalidade das ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita, na proporção de
suas participações no capital social da Companhia. Informações adicionais sobre a Oferta
Restrita, incluindo o cronograma e os procedimentos necessários ao exercício do direito de
prioridade, serão divulgados oportunamente ao mercado.
A Companhia informa, ainda, que a posição acionária na data da reunião do Conselho de
Administração que aprovar todos os termos e condições da Oferta Restrita servirá de base
para fins de determinação da primeira data de corte para exercício do direito de prioridade na
Oferta Restrita.
Para informações adicionais, favor contatar a área de relações com investidores da Companhia
(www.brph.com.br/ri ou ri@brph.com.br / 55 11 2117-5299).
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