BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ 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, nº 498, 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 atenção ao disposto no § 4º do art. 157 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução CVM n.º 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade aos fatos relevantes divulgados pela
Companhia em 9 de janeiro de 2018, 27 de novembro de 2018, 10 de janeiro de 2019, 21 de
janeiro de 2019 e 8 de fevereiro de 2019, e aos comunicados ao mercado divulgados em 17 de
setembro de 2018, 27 de setembro de 2018, 28 de setembro de 2018, 28 de janeiro de 2019 e 7
de fevereiro de 2019, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Como já divulgado, o plano de recuperação judicial da Companhia, disponibilizado aos
acionistas e ao mercado em geral nos sites da Companhia e da CVM em 17 de setembro de
2018, aprovado pelos credores em 27 de setembro de 2018 e homologado judicialmente em 27
de novembro de 2018 (“Plano de Recuperação”), está em fase de implementação.
O Plano de Recuperação estabelece, dentre outras medidas, a alienação de
determinados ativos e unidades da Companhia, incluindo a rede de drogarias “Farmais” (“UPIs
Farmais”). Essa alienação deve ocorrer por meio de certame público de concorrência.
Nesta data, o novo edital para a alienação das UPIs Farmais, informando as datas e
procedimentos para realização dos novos leilões das UPIs Farmais (“Edital”), foi publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, bem como no sítio do condutor do leilão
(www.megaleiloes.com.br) na rede mundial de computadores.
Nos termos da legislação aplicável, o Edital será também publicado amanhã no jornal
“Valor Econômico”.
O Edital prevê a realização de dois leilões (“Leilões Farmais”). O primeiro leilão terá
início no dia 4 de março de 2019, às 16h00, e se encerrará dia 11 de março de 2019, às 16h00.
Caso não haja lance no leilão, será realizado em seguida, sem interrupção, o segundo leilão, que
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terá início no dia 11 de março de 2019, às 16h01, e se encerrará no dia 18 de março de 2019, a
partir das 16h00.
Os Leilões Farmais admitirão o envio de propostas por meio da rede mundial de
computadores e por meio de lances de viva voz. Mais detalhes sobre os procedimentos e os
prazos para participação e condução dos Leilões Farmais, de acordo com o Plano de
Recuperação, poderão ser acessados no Edital.
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, 14 de fevereiro de 2019.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores
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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, No. 498, 9th floor, Pinheiros, Zip Code 05422-902, with their
certificate of incorporation registered with the Board of Trade of the State of São Paulo
(Junta Comercial do Estado de São Paulo) under the Company Registry (NIRE) 35.300.374.797,
enrolled with the Corporate Taxpayer ID CNPJ 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 with the CVM Instruction No. 358/2002,
as amended, in continuity to the material facts disclosed by the Company on January 9th,
2018, November 27th, 2018, January 10th, 2019 and January 21st, 2019, and to the notices to
the market disclosed on September 17th, 2018, September 27th, 2018, September 28th, 2018
and January 28th, 2019, hereby informs its shareholders and the market in general of the
following:
As previously disclosed, the Company’s judicial reorganization plan, made available
to the shareholders and to the market in general on the Company’s and CVM’s websites on
September 17th, 2018, approved by the creditors on September 27th, 2018, and ratified by
judicial court on November 27th, 2018 (“Judicial Reorganization Plan”) is currently being
implemented.
The Judicial Reorganization Plan provides for the alienation of certain corporate
assets and units of the Company, including the drugstore chain “Farmais” (“UPIs
Farmais”). This alienation shall be carried out by means of a public bid.
On this date, the new bidding notice for the alienation of the UPIs Farmais, setting
forth the proceedings and schedule for the bidding auctions related (“Bidding Notice”),
was published on the Judiciary Official Gazette of São Paulo and on the auctioneer’s
website (www.megaleiloes.com.br).
Under the terms of applicable norms, the Bidding Notice will also be published
tomorrow on the newspaper “Valor Econômico”.
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The Bidding Notice provides that two bidding auctions will be held (“Bidding
Auctions Farmais”). The first bidding auction will be held from March 4th, 2019, on 4:00
p.m. (BRL time), to March 11th, 2019, on 4:00 p.m. (BRL time). If there are no bids
submitted in the first auction, a second auction will be promptly held, from March 11th,
2019, on 4:01 p.m., to March 18th, 2019, on 4:00 p.m.
The Bidding Auctions Farmais will accept online bids and bids submitted through
an open outcry auction. More details about the proceedings and schedule for participation
and conduction of the Bidding Auctions Farmais, in accordance with the Judicial
Reorganization Plan, will be available in the Bidding Notice.
The Company reiterates 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 14, 2019.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Investors Relations Officer
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