BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
FATO RELEVANTE
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 Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Itaim Bibi, CEP
04543-900, 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”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM n.º 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral
informar que, em assembleia geral de debenturistas (“AGD”) realizada nesta data, debenturistas
representantes de 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) da
totalidade das debêntures em circulação da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada da Companhia (respectivamente, “Debenturistas” e “Emissão”), deliberaram declarar o
vencimento antecipado da Emissão, sem a excussão, neste momento, das garantias da Emissão,
tendo em vista o ajuizamento do pedido de recuperação judicial formulado pela Companhia,
em conjunto com outras sociedades pertencentes do seu grupo, conforme divulgado pela
Companhia nos termos do Fato Relevante publicado em 09 de janeiro de 2018.
A Companhia está avaliando os eventuais impactos de referida deliberação no contexto
de sua reestruturação societária e econômica, reiterando seu compromisso de manter os
acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui
tratados e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores

Free translation

BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF no. 11.395.624/0001-71
Company Registry (NIRE) 35.300.374.797
MATERIAL FACT
BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION, a corporation
registered in Brazilian Securities Commission (“CVM”) as a category A publicly-held
corporation, with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, No. 1,830, Tower 4, 2nd and 3rd floors, Itaim Bibi, Zip
Code 04543-900, with their certificate of incorporation registered at Junta Comercial do
Estado de São Paulo under the Company Registry (NIRE) 35.300.374.797, enrolled with
the Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF under the no. 11.395.624/0001-71 (“Company”), in
accordance with the article 157, paragraph 4th, of the Law No. 6,404/1976, as amended
(“Corporate Law”) and the CVM Instruction No. 358/2002, as amended, hereby informs
its shareholders and the market in general that, at the General Debenture Holders’ Meeting
held on the date hereof, Debenture Holders representing 99.53% (ninety-nine point fiftythree percent) of the totality of the outstanding debentures of the 7th (seventh) Issuance of
Debentures, Non-Convertible in Shares, with Secured and Personal Guarantee, in Sole
Series, for Private Offering of the Company (respectively, “Debenture Holders” and
“Issuance”), have approved to declare the early maturity of the Issuance, without
foreclosure of the Issuance’s guarantees as of this moment, in view of the filing of the
judicial reorganization petition (“pedido de recuperação judicial”), by the Company and other
entities of its group, as per disclosed by the Company by means of the Material Fact
released on January 9, 2018.
The Company is currently assessing potential impacts of the decision in the context
of its corporate and economic reorganization, reiterating its commitment to keep
shareholders and the market in general informed concerning the progress of the matters
discussed herein and with respect to any other relevant matter to the market.
São Paulo, February 2nd, 2018.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Investors Relations Officer

