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AVISO AOS ACIONISTAS
FIM DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
E INÍCIO DO PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DAS SOBRAS
São Paulo, 9 de junho de 2014 – A Brasil Pharma S.A. (“Brasil Pharma” ou “Companhia”), em
atendimento à legislação e regulamentação vigentes, dando continuidade às informações
divulgadas no Aviso aos Acionistas de 6 de maio de 2014, comunica aos seus acionistas e ao
público o quanto segue.
Em 6 de junho de 2014, encerrou-se o prazo de exercício do direito de preferência, pelos
acionistas da Companhia, para subscrição de até 106.666.667 (cento e seis milhões,
seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da
Companhia, em aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 6 de maio de 2014 (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência” e
“Aumento de Capital”, respectivamente).
Até o momento, das 106.666.667 (cento e seis milhões, seiscentas e sessenta e seis mil,
seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital, foram
subscritas 62.790.896 (sessenta e duas milhões, setecentas e noventa mil, oitocentas e
noventa e seis) ações, restando, portanto, 43.875.771 (quarenta e três milhões, oitocentas e
setenta e cinco mil, setecentas e setenta e uma) ações não subscritas até o momento
(“Sobras”).
O acionista e/ou cessionário do direito de preferência que, durante o Prazo para Exercício do
Direito de Preferência, subscreveu ações na proporção a que tinha direito e no ato da
subscrição manifestou, no boletim de subscrição, intenção de subscrever Sobras, poderá
subscrevê-las, nas seguintes condições:
1. Preço de Subscrição: R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por ação.
2. Forma de Integralização: a integralização se dará em moeda corrente nacional. A
quantidade total de sobras a serem subscritas, composta pela quantidade atribuída ao
investidor como direito à subscrição de sobras em função da quantidade subscrita pelo mesmo
investidor no Prazo para Exercício do Direito de Preferência e pela quantidade alcançada em
função da sua manifestação por montante adicional, deverá ser integralizada até 23 de junho
de 2014.
3. Proporção do Direito: 69,876007184% sobre as ações subscritas no Prazo para Exercício
do Direito de Preferência. A quantidade de ações que cada subscritor interessado terá direito
de subscrever durante o rateio de Sobras será calculada multiplicando-se a quantidade de
novas ações que permanecerem não subscritas após o Prazo para Exercício do Direito de
Preferência pela quantidade de ações subscritas pelo respectivo subscritor durante tal período,
dividindo-se o produto pela quantidade total de ações subscritas por todos os subscritores
durante o período de direito de preferência. Será admitida a subscrição da totalidade das
Sobras no rateio por qualquer subscritor que manifeste expressamente a intenção de
subscrever até a totalidade das Sobras, sendo certo que as Sobras serão rateadas entre os
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interessados na proporção da totalidade de ações até então subscritas pelo respectivo
subscritor.
4. Período de Subscrição: 10, 11 e 16 de junho de 2014.
5. Locais de Atendimento: (i) para acionistas que detenham ações depositas no Banco
Bradesco S.A., junto a uma das agências especializadas no atendimento a acionistas de tal
instituição; ou (ii) para acionistas que detenham ações depositadas na Central Depositária de
Ativos, por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela
própria Central Depositária de Ativos, obedecidos os prazos e condições deste Aviso aos
Acionistas.
O BTG Pactual Stigma LLC, veículo de investimento do BTG Pactual, assumiu o compromisso
de subscrever a totalidade das Sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia
no Aumento de Capital.
Após a referida subscrição e integralização das Sobras remanescentes, o Conselho de
Administração da Companhia se reunirá para homologar o Aumento do Capital e a quantidade
total de ações emitidas pela Companhia, sendo que não haverá hipótese de homologação
parcial do Aumento de Capital.
Para informações adicionais, favor contatar a área de Relações com Investidores da
Companhia (www.brph.com.br ou ri@brph.com.br / 55 (11) 2117-5299).
São Paulo, 9 de junho de 2014.

ORIVALDO PADILHA
Diretor de Relações com Investidores
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