BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
AVISO AOS ACIONISTAS
BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, n.º 498, 9º andar,
Pinheiros, CEP 05422-902, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.395.624/0001-71
(“Companhia”), vem, em cumprimento ao disposto no artigo 21-L, § 3º, da Instrução CVM nº 481,
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), comunicar ao mercado que
o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou a
convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de março de 2018, às 14
horas (“Assembleia”), para deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração, tendo
em vista a renúncia apresentada pelos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos da Silva Cantídio
Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, com a eleição de novos membros.
A Companhia informa que, nos termos do artigo 21-L-I da ICVM 481/2009, os acionistas
da Companhia titulares de participação societária igual ou superior a 1% (um por cento) do total
das ações emitidas pela Companhia poderão encaminhar indicações de candidatos à eleição dos
membros do Conselho de Administração para inclusão no boletim de voto a distância a ser
divulgado pela Companhia.
As indicações acima referidas deverão ser encaminhadas, a partir da presente data, até o dia
24 de fevereiro de 2018, à sede da Companhia, aos cuidados do Departamento Jurídico, ou por email, para o seguinte endereço eletrônico: http://ri.brasilpharma.com.br. No caso do envio
eletrônico, os originais devem ser encaminhados à Companhia dentro do prazo estabelecido pela
legislação vigente.
A Companhia ressalta que, nos termos do art. 21-M da ICVM 481/2009, as indicações de
candidatos deverão ser acompanhadas: (i) das informações e documentos previstos no artigo 10,
I, da ICVM 481/2009; (ii) das informações e documentos previstos na Instrução CVM n.º 367, de
29 de maio de 2002; (iii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais ou em custódia de titularidade do acionista solicitante; e (iv) instrumento de mandato
e/ou documentação societária pertinente, em conformidade com a lei, no caso de representação
do acionista.

1890406v11 / 1878-1

Por fim, a Companhia esclarece que, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis,
irá disponibilizar, oportunamente, as demais informações relacionadas à Assembleia, incluindo a
proposta da administração com referência à recomposição do Conselho de Administração.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores
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