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 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”), 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 complemento aos Fatos Relevantes divulgados no âmbito
de sua reestruturação societária e econômica, sobretudo o Fato Relevante divulgado em 31 de
janeiro de 2018 sobre a suspensão das atividades de certas lojas, decidiu suspender as atividades
de 56 (cinquenta e seis) lojas no Estado da Bahia e 7 (sete) lojas no Estado do Pará, referentes
às redes Santana e Big Ben, respectivamente. A Companhia informa ainda que as atividades
permanecerão suspensas, em princípio, até a finalização e a aprovação do Plano de Recuperação
Judicial, nos termos da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
A Companhia reitera 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, 06 de abril de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores

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 Rua dos
Pinheiros, n.º 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, 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, in continuity with the Material Facts previously disclosed by the
Company in the ambit of its financial and corporate reorganization, especially the Material
Fact disclosed on January 31th, 2018, about the operational activities suspension of certain
units, hereby informs its shareholders and the market in general that the Company has
decided to suspend the operational activities of fifty-six (56) units in the State of Bahia and
seven (7) units in the State of Pará – components of drugstore chains Santana and Big Ben.
The Company also informs that the operational activities of such units will remain
suspended, in principle, until the conclusion and approval of the Company’s Judicial
Reorganization Plan, under the terms of the Law No. 11,101/2015.
The Company reiterates its commitment to keep shareholders and the market in
general informed about the progress of the matters discussed here and of any other matter
of market interest.
São Paulo, April 06, 2018.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Investors Relations Officer

