BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: aos trinta dias do mês de abril de 2015, às 15:00 horas, na sede
social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
2.
CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por meio do edital de convocação de que trata o
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), o qual foi publicado nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, nas páginas, 40, 47, 117,
respectivamente, e nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2015, no jornal “Valor
Econômico”, nas páginas B7, C2 e B11, respectivamente, bem como foi divulgado em 14 de
março de 2015 no endereço eletrônico da Companhia (www.brph.com.br/ri) e da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br).
3.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Os documentos e informações de que trata o artigo 133 da Lei das
Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, quais
sejam: (a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e notas
explicativas acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do
Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014; que foram publicados no dia 26 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no jornal “Valor Econômico”; e (b) os documentos de que tratam os artigos 9, 10 e 12
da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), que
foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema de Informações Periódicas e
Eventuais – IPE, em 24 de abril de 2015.
4.
PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 52,2497% (cinquenta e dois inteiros
virgula vinte e quatro e noventa e sete por cento) do capital social da Companhia, que
representam percentual do capital social com direito a voto necessário para atingir o quórum
de instalação previsto no artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas, em cumprimento as formalidades exigidas pelo
artigo 127 da Lei das Sociedades por Ações.
5.
MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que
convidou o Sr. Ralff Barilli para secretariá-los.
6.
LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133
da Lei das Sociedades por Ações, por serem de conhecimento geral.
7.
ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia e notas
explicativas acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do
Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) a
proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2014; (iii) o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) a instalação e
composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
(v) a remuneração dos administradores.
8.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram e aprovaram o quanto segue:
(i)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E NOTAS
EXPLICATIVAS ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES E PARECER DO CONSELHO
FISCAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014: os acionistas
aprovaram, por unanimidade dos que exerceram direito de voto, registradas abstenções dos
acionistas, o relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia e notas
explicativas acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do
Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados conforme relatado no item “3. – Publicações Legais” acima, devidamente auditados
pela PricewaterhouseCoopers, conforme relatório datado de 25 de março de 2015.
(ii)
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014:
os acionistas aprovaram, por unanimidade dos que exerceram direito de voto, a proposta de
reverter parte do saldo da reserva de lucros da Companhia, no montante de R$613.242 mil,
para absorver o montante total do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014 no montante de R$613.242 mil. Devido ao saldo negativo do prejuízo
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 acrescido do montante em
prejuízos acumulados dos anos anteriores, a Companhia não distribuirá dividendos referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, conforme disposto na proposta da
administração divulgada pela Companhia aos acionistas em 24 de março de 2015, e
reapresentada em 17 e 24 de abril de 2015 (“Proposta da Administração”).
(iii)
NÚMERO DE ASSENTOS E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA: os acionistas aprovaram, por maioria dos que exerceram direito de voto, a nova
composição do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 2 (dois) anos
com encerramento na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016,
da seguinte forma: 7 (sete) membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes, ressaltando-se
que dos membros efetivos, 1 (um) membro será conselheiro independente, de forma a
atender o disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como ao disposto no artigo 9º, §1º do estatuto
social da Companhia, mediante a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia: (a) Conselheiros Efetivos: (1) Sr. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG
nº 20.951.838, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob o nº 257.157.868-51, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração, conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo I; (2)
Sr. Roberto Martins de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
Identidade RG nº 066770066, inscrito no CPF/MF sob o nº 828.893.507-97, para o cargo de
Vice Presidente do Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a
presente ata na forma do Anexo II; (3) Sr. Alexandre Fabiano Panarello, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG nº 3147871-2, inscrito no
CPF/MF sob o nº 788.045.901-49, para o cargo de membro do Conselho de Administração,
conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo III; (4) Sr. Fernando
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Paes de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
Identidade RG nº 50740083 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 827.300.597-68, para o cargo
de membro do Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a presente
ata na forma do Anexo IV; (5) Sr. Enéas Cezar Pestana Neto, brasileiro, casado, contador,
portador da cédula de Identidade RG nº 11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
023.327.978-40, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme termo de
posse e declaração a presente ata na forma do Anexo V; (6) Sr. Raul Alberto Gamelas Aguilera,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 3115400 SSP/PA,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 513.179.232-00, para o cargo de membro do Conselho de
Administração, conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo VI;
(7) Sr. Marcelo Kalim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
Identidade RG nº 9037096, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.178.498-50, para o cargo de
membro do Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a presente ata
na forma do Anexo VII; todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo; e (b) Conselheiros Suplentes: (1) Sr. Marcelo Pechino Hallack, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 11.598.729-9 SSP/ES, inscrito no
CPF/MF sob o nº 085.753.937-07, para o cargo de membro suplente do Sr. Carlos Daniel Rizzo
da Fonseca no Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a presente
ata na forma do Anexo VIII; (2) Sr. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima, brasileira, casada,
economista, portadora da cédula de Identidade RG nº 09.848.137-7 Detran/RJ, inscrita no
CPF/MF sob o nº 072.295.897-89, para o cargo de membro suplente do Sr. Fernando Paes de
Carvalho no Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a presente ata
na forma do Anexo IX; (3) Sr. Allan Hadid, brasileiro, casado, economista, portador da cédula
de Identidade RG nº 10.217.916-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.913.047-66, para o
cargo de membro suplente do Sr. Marcelo Kalim no Conselho de Administração, conforme
termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo X; (4) Sr. Paulo Gualtieri,
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 7.513.210 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, para o cargo de membro suplente do Sr. Éneas
Cezar Pestana Neto no Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a
presente ata na forma do Anexo XI; e (5) Sr Michel Wurman, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de Identidade RG nº 104.102.22-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
025.915.137-83, para o cargo de membro suplente do Sr. Roberto Martins de Souza no
Conselho de Administração, conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma
do Anexo XII; todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão mandato de 2 (dois)
anos com encerramento na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016, e
serão investidos nos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. Os
membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem
como que não se enquadram nas situações previstas no artigo 162, § 2º, da Lei das Sociedades
por Ações, para a investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia,
não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos.
Em decorrência da eleição dos membros do Conselho de Administração acima, os acionistas
aprovaram, por maioria dos que exerceram direito de voto, a renúncia do: (1) Sr. José Luiz
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Depieri, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme termo de
renúncia constante do Anexo XIII; (2) Sr. Álvaro José da Silveira, ao cargo de membro efetivo
do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia constante do Anexo XIV; (3) Sr.
Rodrigo Silveira, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, conforme
termo de renúncia constante do Anexo XV; (4) Sr. André Soares de Sá, ao cargo de membro
suplente do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia constante do Anexo XVI;
e (5) Sra. Sara Fantato Rezende Souza, ao cargo de membro suplente do Conselho de
Administração, conforme termo de renúncia constante do Anexo XVII.
(iv)
INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
DA COMPANHIA: os acionistas aprovaram, por unanimidade dos que exerceram direito de voto, a
instalação do Conselho Fiscal da Companhia pelo prazo de 1 (um) ano com encerramento na
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2015, da seguinte forma: 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, mediante a eleição dos seguintes membros
para compor o Conselho Fiscal da Companhia: (a) Conselheiros Efetivos: (1) Sr. Andrea Di
Sarno Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº44.471.077
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.726.748-17, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, para o cargo de membro do Conselho Fiscal, conforme termo de posse e declaração a
presente ata na forma do Anexo XVIII; (2) Sra. Cláudia da Silva Mattos, brasileira, casada,
matemática, portadora da cédula de identidade RG nº 05902291-3 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF
sob o nº 791.506.087-20, com endereço comercial na Rua Ouvidor, 98, 6º andar, CEP 20040030, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de membro
do Conselho Fiscal, conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo
XIX; (3) Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos, brasileiro, casado, contador, portador da cédula
de identidade RG nº 08.553.697-7 (Detran/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 021.057.757-64,
com endereço comercial na Praia de Botafogo, 501, 5º andar – parte, Torre Corcovado,
Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, para o cargo
de membro do Conselho Fiscal, conforme termo de posse e declaração a presente ata na
forma do Anexo XV; e (b) Conselheiros Suplentes: (1) Sr. Otávio de Garcia Lazcano, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 07.354.194-8 IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 002.035.707-90, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3477, 14º andar, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de
membro suplente do Sr. Andrea Di Sarno Neto no Conselho Fiscal, conforme termo de posse e
declaração a presente ata na forma do Anexo XX; (2) Sr. Pedro Americo Herbst, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22.068-1 Corecon/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 016.796.337-67, com endereço comercial na Rua Ouvidor, 98, 8º andar, CEP
20040-030, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de
membro suplente da Sra. Cláudia da Silva Mattos no Conselho Fiscal, conforme termo de posse
e declaração a presente ata na forma do Anexo XXI; e (3) Sr. Vitor Romling Guimarães,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.935.921-2 Detran/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 090.880.657-48, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3477, 12º andar, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para o cargo de membro suplente do Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos no Conselho Fiscal,
conforme termo de posse e declaração a presente ata na forma do Anexo XXII. Os membros do
Conselho Fiscal ora eleitos terão mandato de 1 (um) ano com encerramento na Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro 2015, e serão investidos nos cargos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da
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Lei das Sociedades por Ações, bem como que não se enquadram nas situações previstas no
artigo 162, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, para a investidura como membros do
Conselho Fiscal da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade
empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
(v)
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES: os acionistas aprovaram, por maioria dos que
exerceram direito de voto: (a) a proposta de remuneração anual e global dos administradores
da Companhia para o exercício social de 2015 em até R$8.098.000,00 (oito milhões e noventa
e oito mil reais), conforme disposto nos termos do Anexo III da Proposta da Administração; e
(b) em decorrência da renovação da instalação do Conselho Fiscal, conforme item “iv” acima, a
proposta da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal no valor de R$334.000,00
(trezentos e trinta e quatro mil reais), para o período de maio de 2015 a abril de 2016,
conforme condições detalhadas no Anexo III da Proposta da Administração, estando sujeita a
um eventual ajuste após a determinação da remuneração individual de cada membro da
diretoria, para cumprir com o disposto no artigo 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, de
modo que tal remuneração nunca seja inferior à 10% (dez por cento) da remuneração média
de cada diretor da Companhia.
9.
PUBLICAÇÃO DA ATA: Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a publicação
da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas da Companhia presentes, nos
termos do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.
10.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme
admitido pelo artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme,
foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. MESA: Sr. Carlos Daniel
Rizzo da Fonseca – Presidente da Mesa; e Sr. Ralff Barilli – Secretário da Mesa. ACIONISTAS
PRESENTES: (1) BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIP (representado por sua gestora BTG
Pactual Gestora de Recursos Ltda.; (2) BTG ALPHA INVESTMENTS LLC (RV) e BTG PACTUAL
STIGMA LLC (ambos representados pelo Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de procurador);
(3) ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, BRITISH
COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM, CIBC LATIN AMERICAN FUND, DAVIS FUNDS SICAV DAVIS GLOBAL FUND,
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS GLOBAL FUND, DAVIS NEW YORK VENTURE
FUND, INC., DAVIS INTERNATIONAL FUND, DAVIS OPPORTUNITY FUND, EMERGING MARKETS
SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI
EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF , ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JOHN HANCOCK
SEAPORT FUND, KAISER PERMANENTE GROUP TRUST, MARATHON UCITS FUNDS, MARKET
VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND
PLAN, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, SELECTED INTERNATIONAL FUND,
INC., SHELBY CULLOM DAVIS CHARITABLE FUND, INC., STATE STREET TRUSTEES LIMITED AS TR
FOR MARATHON EXEMPT FUND ,TT EM M EQ F (THE FUND), A SUB-FUND OF TT I FD PLC (THE
CO), VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL
WSI FDS, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WASHINGTON STATE INVESTMENT
BOARD, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B, ESSEX
COUNTY COUNCIL, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, KAISER FOUNDATION HOSPITALS,
NORGES BANK, TIFF MULTI-ASSET FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP
INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD GLOBAL EQ FUND,A S.O.V.HORIZON FUNDS (todos
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representados por seu procurador Mesquita Pereira, Marcelinho, Almeida, Esteves Advogados
representado pela Sra. Beatriz Ap. Trindade Leite Miranda); (4) FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL-PETROS (representado por sua procuradora Sra. Rosimeri Sabbad).
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30 de abril de 2015.

____________________________
RALFF BARILLI
Secretário da Mesa
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