São Paulo, 18 de setembro de 2013.
À
BRASIL PHARMA S.A.
R Gomes de Carvalho. 1629 - 7º Andar
CEP: 4547006 Cidade: São Paulo UF: SP
At.: Renato de Vicq Telles Da Silva Lobo
Fax: (11) 2117-5290
E-mail: ri@brph.com.br
Prezados Senhores,
A FAMA Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, vem, nos
termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07,
solicitar a V.Sas. que divulguem à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às
entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da Companhia sejam
admitidas à negociação, o seguinte “Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO
A FAMA Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar
que os fundos de investimento e carteiras por ela geridos ADQUIRIRAM ações
ordinárias de emissão da BRASIL PHARMA S.A. (“Companhia”), em negociações
realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA. A
participação consolidada dos fundos de investimento e carteiras geridos pela FAMA
Investimentos representa atualmente 5,07% das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Ressalta-se que a aquisição das ações tem o exclusivo objetivo de
investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle
ou estrutura administrativa da Companhia. A FAMA Investimentos comunica, ainda,
que não detém bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia.
São Paulo, 18 de setembro de 2013.”
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, no telefone: (11) 5508-1188. Entrar em contato com Fabio
Alperowitch.
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