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BRASIL PHARMA S.A. 
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71 

NIRE N.º 35.300.374.797 
Companhia aberta de capital autorizado 

 
 

AVISO AOS ACIONISTAS 
ENCERRAMENTO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO AUMENTO DE CAPITAL 

 
São Paulo, 24 de junho de 2014 – A Brasil Pharma S.A. (“Brasil Pharma” ou “Companhia”), em 

atendimento à legislação e regulamentação vigentes, dando continuidade às informações divulgadas nos 

Avisos aos Acionistas de 6 de maio, de 9 de junho e 18 de junho de 2014, comunica aos seus acionistas 

e ao público o quanto segue. 

 

Em 16 de junho de 2014, encerrou-se o prazo para o procedimento de subscrição das sobras de ações da 

Companhia emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da 

Companhia, em reunião realizada em 6 de maio de 2014 (“Aumento de Capital”), pelos acionistas da 

Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição durante o período de exercício do direito de 

preferência.  

 

Com isto, o Aumento de Capital compreendeu a subscrição privada de 106.666.667 (cento e seis milhões, 

seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e 

sem valor nominal (“Ações”), ao preço de emissão de R$3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) por 

ação, totalizando R$400.000.001,25 (quatrocentos milhões e um real e vinte e cinco centavos), não 

restando, portanto, sobras de ações não subscritas.  

 

Adicionalmente, foi atribuído, como vantagem adicional aos subscritores de cada ação no Aumento de 

Capital, 0,340909095 bônus de subscrição da Companhia (“Bônus de Subscrição”), nas condições 

previstas no Aviso aos Acionistas divulgado no dia 6 de maio de 2014. Foi atribuído o código ISIN 

BRBPHAN01OR0 aos Bônus de Subscrição, os quais passarão a ser negociados na BM&FBOVESPA 

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), a partir de 25 de junho de 2014, sob 

o código de negociação “BPHA11”. Os Bônus de Subscrição serão válidos até 24 de junho de 2016. 

 

O Conselho de Administração da Companhia se reuniu nesta data para homologar o Aumento do Capital 

e a quantidade total de ações emitidas pela Companhia. Em decorrência do Aumento de Capital ora 

homologado, o capital social da Companhia passou de R$1.441.641.845,74 (um bilhão, quatrocentos e 

quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e 

quatro centavos) para R$1.841.641.846,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e um milhões, seiscentos e 

quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), dividido em 

363.051.086 (trezentas e sessenta e três milhões, cinquenta e uma mil, oitenta e seis) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos previstos no Estatuto Social da Companhia, na 

legislação aplicável e no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A., fazendo jus aos 

dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, de forma integral, declarados a partir desta data. 

 

Para informações adicionais, favor contatar a área de Relações com Investidores da Companhia 

(www.brph.com.br ou ri@brph.com.br / 55 (11) 2117-5299). 

 

São Paulo, 24 de junho de 2014. 
 
 

ORIVALDO PADILHA 

Diretor de Relações com Investidores 

 
 

 


