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 (“Lei das S.A.”) e na Instrução
CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade aos fatos
relevantes divulgados pela Companhia em 16 de novembro de 2017, 7 de dezembro de 2017,
19 de dezembro de 2017, 9 de janeiro de 2018, 15 de janeiro de 2018, 8 de março de 2018, 29
de junho de 2018, 20 de julho de 2018, 13 de setembro de 2018, 27 de novembro de 2018, 10
de janeiro de 2019, 21 de janeiro de 2019, 8 de fevereiro de 2019, 14 de fevereiro de 2019, 1º de
março de 2019, 3 de maio de 2019, 6 de maio de 2019, 8 de maio de 2019 e 6 de junho 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, 7 de fevereiro de 2019 e 14 de março
de 2019, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Conforme previsto no fato relevante divulgado no último dia 6 de junho, naquela data
a Companhia e sociedades do seu grupo ajuizaram, perante o Juízo da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, requerimento de convolação de sua
recuperação judicial em falência.
Na ocasião, a Companhia esclareceu ao mercado os fatores e intercorrências que
nortearam o pedido de falência, destacando a impossibilidade de se obter novos recursos para
assegurar o cumprimento das obrigações previstas no seu plano de recuperação judicial, e a
ausência de perspectivas de continuidade operacional da Companhia.
Nesse contexto, a Companhia informa ter tomado conhecimento hoje de que, na data
de ontem, o pedido foi acolhido pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca de São Paulo, que reconheceu a inviabilidade da manutenção da empresa e do plano
de recuperação judicial. Assim, o Juízo decretou a falência da Companhia e das outras
sociedades do seu grupo.

O inteiro teor da decisão que decretou a falência, contendo as determinações e
consequências imediatas decorrentes de tal decisão, será disponibilizado ainda nesta data na
página eletrônica da Companhia no Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, no site da CVM.
A Companhia reitera que, nos termos da lei e conforme previsto na decisão, convocará
oportunamente assembleia geral extraordinária da Companhia para ratificar o requerimento de
falência apresentado pela sua administração, apresentando o resultado desse conclave ao Juízo.
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, 11 de junho de 2019.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores

BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION
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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 November
16th, 2017, December 7th, 2017, December 19th, 2017, January 9th, 2018, January 15th, 2018,
March 8th, 2018, June 29th, 2018, July 20th, 2018, September 13th, 2018, November 27th,
2018, January 10th, 2019, January 21st, 2019, February 8th, 2019, February 14th, 2019, March
1st, 2019, May 3rd, 2019, May 6th, 2019, May 8th, 2019, and June 6th, 2019, and to the notices
to the market disclosed on September 17th, 2018, September 27th, 2018, September 28th,
2018, January 28th, 2019, February 7th, 2019, March 14th, 2019, hereby informs its
shareholders and the market in general of the following:
As provided in the material fact disclosed on June 6th, 2019, on that date the
Company and other companies pertaining to the Company’s group have filed a bankruptcy
petition, in the ambit of their judicial reorganization, before the 2nd Bankruptcy and CourtSupervised Reorganization Court for the Central District of São Paulo/SP.
The Company then clarified to the market the factors and events that have guided
the bankruptcy petition, highlighting the impossibility to obtain new resources to ensure
the fulfilling of obligations provided in their judicial reorganization plan, and the absence
of perspectives of operational continuity.
In this context, the Company informs that have acknowledged today that,
yesterday, the bankruptcy petition was granted by the 2nd Bankruptcy and Court-Supervised
Reorganization Court for the Central District of São Paulo/SP, which acknowledged the
unfeasibility of the corporate activities and of their judicial reorganization plan. Therein, the

court has declared the bankruptcy of the Company and the other companies pertaining to
the Company’s group.
The full content of the court decision, with the immediate provisions and
consequences of such decision, will be made available today on Company’s electronic page
in the CVM’s website (Sistema Empresas.NET).
The Company reiterates that, as provided in the applicable norms and described in the
court decision, the Company will opportunely call an extraordinary general shareholders
meeting (“AGE”) to ratify the filing of the bankruptcy petition, notifying the AGE’s decision
to the court.
The Company reaffirms 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, June 11th, 2019.
Leonardo Leirinha Souza Campos
Investors Relations Officer

