SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA SEGUNDA EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA BRASIL PHARMA S.A.
São partes neste “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Duas Séries, da Brasil Pharma S.A.” (“Segundo Aditamento”):
I.

como emissora e ofertante das debêntures objeto deste Segundo Aditamento:
BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliário (“CVM”), com endereço na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830,
Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 11.395.624/0001-71, neste ato
representada nos termos de seu Estatuto Social (“Brasil Pharma”, “Companhia” ou
“Emissora”); e

II.

como agente fiduciário das debêntures objeto deste Segundo Aditamento:
PENTÁGONO S.A. DTVM, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 514, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representado pelo seu
estatuto social, representando a comunhão dos titulares das Debêntures da
Primeira Série (“Debenturistas da Primeira Série”) e dos titulares das Debêntures
da Segunda Série (“Debenturistas da Segunda Série” e, em conjunto com os
Debenturistas da Primeira Série, “Debenturistas”), nos termos da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)
(“Agente Fiduciário” e, em conjunto com a Emissora, “Partes”).

CONSIDERANDO QUE:
(a)

em 10 de setembro de 2013, a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram o
“Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries,
da Brasil Pharma S.A.” (“Escritura de Emissão”), a qual foi registrada perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em 16 de setembro de 2013,
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sob o nº ED001245-2/000, conforme aditada pelo “Primeiro Aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da
Brasil Pharma S.A.”, celebrada em 10 de outubro de 2013, a ser registrado perante a
JUCESP (“Primeiro Aditamento”); e
(b)

nesta data foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, por meio do qual foi fixada
a taxa de Remuneração das Debêntures, o número de Debêntures alocadas em cada
série, o exercício parcial das Debêntures Adicionais e o não exercício das Debêntures
do Lote Suplementar;

RESOLVEM a Emissora e o Agente Fiduciário, na melhor forma de direito, firmar o
presente Segundo Aditamento, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
1. DEFINIÇÕES
Os termos utilizados neste Segundo Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o
mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.
2. AUTORIZAÇÃO
2.1.

O presente Segundo Aditamento é celebrado de acordo com a autorização em sede

de Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 10 de setembro de
2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 16 de setembro de 2013, sob o nº 361.670/138, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”, nas
edições de 12 de setembro de 2013, na qual a Diretoria da Emissora foi autorizada
expressamente a ratificar o resultado do Procedimento de Bookbuilding e fazer constar o
eventual aumento da Oferta em virtude da emissão de Debêntures do Lote Suplementar
e/ou de Debêntures Adicionais.
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3. OBJETO
3.1.

O presente Segundo Aditamento tem por objetivo refletir, no “título” da Escritura

de Emissão e nas cláusulas 1.2, 5.2, 5.3, 5.5, 5.5.2, 5.13, 5.17, 6.1, 6.4.2, 7.1 e 7.4.2, o
resultado do Procedimento de Bookbuilding fixando a taxa de Remuneração das
Debêntures, o número de Debêntures alocadas em cada série, o exercício parcial das
Debêntures Adicionais e o não exercício das Debêntures do Lote Suplementar.
4.

ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO

4.1.

Pelo presente Segundo Aditamento, resolvem as Partes, em decorrência das

considerações acima expostas, alterar as cláusulas mencionadas na cláusula 3.1 acima,
todas da Escritura de Emissão, as quais passam a viger com as seguintes redações:
Título da Escritura de Emissão
“Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da
Brasil Pharma S.A.”
Cláusulas
“1.

AUTORIZAÇÃO

[...]
1.2.

Por meio da RCA a diretoria da Emissora também foi autorizada a praticar
todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas na RCA,
incluindo a celebração de todos os documentos indispensáveis à concretização
da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao aditamento a
esta Escritura de Emissão, a qual foi ratificada para refletir o resultado do
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido adiante).”

“5.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO COMUNS ÀS DUAS SÉRIES

[...]
5.2. Valor Total da Oferta. O valor total da Oferta é de R$ 287.690.000,00
(duzentos e oitenta e sete milhões e seiscentos e noventa mil reais), na Data de
Emissão, considerando as Debêntures Adicionais, conforme definido abaixo.
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5.3. Quantidade. Serão emitidas 28.769 (vinte e oito mil, setecentas e sessenta e
nove) Debêntures, sendo 21.396 (vinte e uma mil, trezentas e noventa e seis)
Debêntures alocadas na Primeira Série e 7.373 (sete mil, trezentas e setenta e
três) Debêntures alocadas na Segunda Série. A quantidade de Debêntures
alocadas em cada série foi definida em comum acordo entre a Emissora e os
Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, em sistema de vasos
comunicantes.
[...]
5.5. Séries. A emissão será realizada em 2 (duas) séries (“Séries”).
[...]
5.5.2.

Procedimento de Bookbuilding. Foi adotado o procedimento de coleta de
intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures
(“Procedimento

de

Bookbuilding”),

realizado

pelos

Coordenadores

(conforme definidos na Cláusula 5.17 abaixo), nos termos do Contrato de
Distribuição (conforme definido abaixo), no âmbito da Oferta, e nos
termos do artigo 23, §§ 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem
recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição,
em comum acordo entre a Emissora e os Coordenadores, da Remuneração
das Debêntures (conforme definido na Cláusula 7.4.2 abaixo), observado o
disposto abaixo, bem como do número das séries e da quantidade de
Debêntures a serem efetivamente emitidas em cada Série, observado o
disposto abaixo:
I.

Puderam participar do Procedimento de Bookbuilding investidores
residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, clubes de investimento,
fundos

de

investimento,

carteiras

administradas,

entidades

administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades

autorizadas

a

funcionar

pelo

BACEN,

condomínios

destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, fundos de pensão,
entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e de
capitalização e seguradoras, bem como investidores considerados
institucionais ou qualificados, nos termos da Instrução da CVM nº 409,
de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, levando-se sempre em
conta o perfil de risco dos destinatários da Oferta, incluindo, ademais, a
participação, no limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor da
Oferta, de Pessoas Vinculadas, assim definidas como investidores que,
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nos

termos

do

artigo

55

da

Instrução

CVM

400,

fossem:

(i) administradores ou controladores da Emissora, (ii) administradores
ou controladores de quaisquer dos Coordenadores, (iii) outras pessoas
vinculadas à Oferta, ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das
pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores (“Pessoas
Vinculadas”). Como foi verificado excesso de demanda superior a 1/3
(um terço) das Debêntures, não foi permitida a colocação de debêntures
perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções
de investimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400; e
II.

O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de
aditamento a esta Escritura de Emissão, o qual foi levado a registro
perante à JUCESP, e será divulgado por meio do anúncio de início da
Emissão, nos termos do artigo 23, § 2º, da Instrução CVM 400.

[...]
5.13. Aumento da Oferta. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a
quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, sem considerar as
Debêntures Adicionais (conforme definidas abaixo), poderia ter sido, mas não
foi, acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 3.750 (três mil,
setecentas e cinquenta) Debêntures (“Debêntures do Lote Suplementar”),
destinadas a atender o excesso de demanda que fosse constatado no decorrer
do Procedimento de Bookbuilding, que somente poderia ser, mas não foi,
exercida pelos Coordenadores, em comum acordo com a Emissora, na data de
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Adicionalmente, nos termos do
§ 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a Emissora acresceu em
15,076% (quinze inteiros e setenta e seis milésimos por cento) a quantidade de
Debêntures originalmente oferecida, sem considerar distribuição das
Debêntures do Lote Suplementar, ou seja, em 3.769 (três mil, setecentas e
sessenta e nove) Debêntures, sendo que 3.058 (três mil e cinquenta e oito)
Debêntures foram alocadas na Primeira Série e 711 (setecentas e onze)
Debêntures foram alocadas na Segunda Série (“Debêntures Adicionais”), na
data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding. As Debêntures
Adicionais terão as mesmas características das Debêntures originalmente
ofertadas, nos termos desta Escritura de Emissão, observado que as
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Debêntures Adicionais emitidas serão colocadas sob regime de melhores
esforços de colocação. Esta Escritura de Emissão foi ajustada de maneira a
refletir a quantidade de Debêntures efetivamente emitidas, mediante a
celebração de aditamento a esta Escritura de Emissão, que deverá ser
arquivado na JUCESP, sem necessidade de nova aprovação societária pela
Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos
da RCA.”
[...]
5.17. Colocação e Plano de Distribuição. As Debêntures serão objeto de oferta
pública de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, nos
termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
em até Duas Séries, sob o Regime de Garantia Firme, da Brasil Pharma S.A.”,
conforme aditado pelo “Primeiro Aditamento ao Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, sob o Regime de
Garantia Firme, da Brasil Pharma S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com
intermediação do Banco Citibank S.A., na qualidade de coordenador líder
(“Citi” ou “Coordenador Líder”), bem como do Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander”) e Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), todas instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (em
conjunto, “Coordenadores”).
[...]”
“6.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE

6.1.

Quantidade: Serão emitidas 21.396 (vinte e uma mil, trezentas e noventa e

seis) Debêntures na primeira Série (“Debêntures da Primeira Série”).
[...]
6.4.2.

Juros remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira
Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por
cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário
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disponível em sua

página na Internet (http://www.cetip.com.br)

(“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,70%
(um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, definida em Procedimento de Bookbuilding
(“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”), calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos,
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série
desde a Data de Emissão (inclusive), ou a Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior
(inclusive), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Primeira Série subsequente (exclusive), e pagos ao final
de cada Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, e
seguirá, para todos os fins, os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas
Debêntures CETIP21”, disponível para consulta na página da Internet
(http://www.cetip.com.br).
Farão jus à Remuneração das Debêntures da Primeira Série aqueles que
forem Debenturistas da Primeira Série ao final do dia útil imediatamente
anterior à respectiva data de pagamento. A Remuneração das Debêntures
da Primeira Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
J = VNe x (FatorJuros-1)
onde,
J = valor unitário da Remuneração das Debêntures da Primeira Série
devida ao final do Período de Capitalização das Debêntures da Primeira
Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de
cada Debênture da Primeira Série, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
Fator Juros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação
acrescido de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:
Fator Juros = (FatorDI x FatorSpread)
onde,
FatorDI = produtório das Taxas DI-Over, da data de início de do
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Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, inclusive,
até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:
n DI

Fator DI = ∏ [1 + ( TDI k

)]

k =1

onde,
nDI = número total de Taxas DI-Over consideradas na apuração do
“Fator DI”, sendo “nDI” um número inteiro; e
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculado com 8
(oito) casas decimais, com arredondamento, apurada da seguinte
forma:
1

 DI
 252
TDI k =  k + 1 − 1
 100

onde,
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de 1 até “n”;
DIk = Taxa DI-Over, de ordem k, expressa na forma percentual,
divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada
com 2 (duas) casas decimais;
FatorSpread = Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo:
n


 spread
 252  
FatorSprea d =  
+ 1

 
 100



onde,
spread = 1,7000, informado com 4 (quatro) casas decimais, definido
no Procedimento de Bookbuilding; e
n = número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série
(conforme definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso,
inclusive, e a data atual, exclusive, sendo “n” um número inteiro;
Observações:
(a)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16
(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;
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(b)

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a
cada fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis)
casas decimais, sem arredondamento, aplicando-se o próximo
fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(c)

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator
resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento;

(d)

O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é
considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; e

(e)

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de
casas decimais divulgado pela CETIP.

[...]”
“7.
7.1.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE
Quantidade: Serão emitidas 7.373 (sete mil, trezentas e setenta e três)
Debêntures na segunda Série (“Debêntures da Segunda Série”).

[...]
7.4.2.

Juros remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou o
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda
Série, conforme o caso incidirão juros correspondentes à 7,48% (sete
inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis, definida em Procedimento de Bookbuilding.
A Remuneração das Debêntures da Segunda Série incidirá sobre o Valor
Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário
Atualizado, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série a partir da
Data de Emissão (inclusive), ou da Data de Pagamento da Remuneração
das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior (inclusive),
conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Segunda Série subsequente (exclusive), e pagos ao final de
cada Período de Capitalização das Debêntures da Segunda Série, calculado
em regime de capitalização composta, de forma pro rata temporis por dias
úteis (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto
com a Remuneração da Primeira Série, “Remuneração das Debêntures”).
Farão jus à Remuneração das Debêntures da Segunda Série aqueles que
forem Debenturistas da Segunda Série ao final do dia útil imediatamente
anterior à respectiva data de pagamento. A Remuneração das Debêntures
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da Segunda Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
J = VNa x (FatorJuros-1)
onde,
J = valor unitário da Remuneração das Debêntures da Segunda Série
devida ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures da
Segunda Série (conforme abaixo definido), calculado com 8(oito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNa = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de
cada Debênture da Segunda Série, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
Fator Juros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte
fórmula:
Fator de Juros = {[(taxa/100 + 1)DP/252]}
onde:
Taxa = 7,4800, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro)
casas decimais, definida no Procedimento de Bookbuilding;
DP = número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a Data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série
(conforme definido abaixo) imediatamente anterior e a data atual,
sendo “DP” um número inteiro;
[...]”
5.

DAS RATIFICAÇÕES

5.1.

Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas,

itens, características e condições constantes da Escritura de Emissão e não expressamente
alteradas por este Segundo Aditamento.
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6.

DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.

Este Segundo Aditamento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.
6.2.

Este Segundo Aditamento será protocolado pela Emissora na JUCESP para

registro, nos termos do item “II” da cláusula 2.1 da Escritura de Emissão.
6.3.

Fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
porventura resultantes deste Segundo Aditamento.
Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este
Segundo Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas)
testemunhas, que também a assinam.
São Paulo, 18 de outubro de 2013.
(Restante da página intencionalmente deixado em branco. As assinaturas seguem nas
páginas seguintes)
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