Jornal Valor --- Página 9 da edição "14/03/2012 1a CAD A" ---- Impressa por CCassiano às 13/03/2012@21:02:14
Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 14/3/2012 (21:2) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Quarta-feira, 14 de março de 2012

|

Valor

|

A9

ai
s.
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Europeus querem
garantir o Brasil
como fornecedor

“Ninguém anunciou uma guerra, minha jovem”, disse o presidente dos EUA, Barack Obama, em Nova York em 2 de março, apontando
o dedo para uma pessoa da plateia
que criticou a possibilidade de
uma ação militar contra o Irã. “Mas
compreendemos sua opinião.” O
auditório aplaudiu e um sorriso
atravessou o rosto do presidente.
É muito cedo para dizer quando, ou mesmo se, a prolongada
disputa sobre o programa nuclear
do Irã vai resultar num conflito armado. “Ainda há uma janela para
uma solução diplomática”, disse
Obama antes de um encontro com
o premiê de Israel, Benyamin Netanyahu, em 5 de março. Uma série
de sanções econômicas ocidentais
contra o governo iraniano, que incluem o embargo às exportações
de petróleo para a União Europeia,
aumentou a disposição dos governantes do país de “recomeçar as
negociações sem precondições,
coisa à qual eles não estavam receptivos no ano passado”, diz Karim Sadjadpour, analista especializado em Irã do Carnegie Endowment for International Peace. Uma
guerra com o Irã em 2012 “é plausível, mas não provável”, diz ele.
A justificativa econômica contra
uma guerra é forte. O nervosismo
com a instabilidade no Oriente
Médio já elevou o preço do petróleo tipo Brent em cerca de 10% desde o começo do ano. Até um conflito limitado com o Irã — o segundo
maior produtor de petróleo da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep), atrás só da
Arábia Saudita – elevaria o prêmio
de seguro sobre o tráfego de navios
petroleiros pelo golfo Pérsico.
O Irã exporta 2,5 milhões de
barris de petróleo por dia, e a Opep
carece de capacidade para compensar a provável perda de fornecimento iraniano na eventualidade de um ataque, segundo afirma
Robert McNally, presidente do Rapidan Group, uma consultoria especializada no setor de energia.
Isso seria uma fórmula para um
choque do petróleo muito mais
doloroso que o atualmente vivido
pelos consumidores mundiais. “O
que estamos vendo agora é um
mercado que está muito temeroso
e muito apertado”, diz McNally, ex-

diretor sênior de energia internacional do National Security Council. “Nessas condições, não é preciso muita coisa para provocar uma
disparada nos preços do petróleo.”
O quanto o preço subiria com
uma guerra e quais as consequências para a economia mundial? Isso dependerá de dois fatores: se a
ação militar será iniciada por Israel
ou pelos EUA, e da resposta do Irã.
Um ataque de Israel, que possui
um poder aéreo limitado, pode
terminar em questão de horas. Teria como alvos as quatro principais
instalações nucleares iranianas de
que o mundo tem notícia, mas não
há garantias de que as bombas israelenses conseguiriam penetrar e
destruir as instalações subterrâneas mais profundas do Irã.
Por outro lado, um ataque pelos
militares americanos seria mais
longo e mais abrangente, segundo
Matthew Kroenig, especialista em
segurança nuclear do Council on
Foreign Relations, um centro de
estudos americano. Ele acredita
que uma campanha de bombardeios de duas semanas poderia
não só varrer do mapa o programa
nuclear iraniano, como também
acabar com as defesas aéreas do
país e com parte de sua capacidade
em termos de mísseis balísticos.
Acredita-se que a nova geração
de bombas “bunker-buster” (que
penetram em bunkers subterrâneos) dos EUA, de 13.600 kg, poderia pulverizar alvos a até 60 m embaixo do solo. “Há muita confusão
entre o que um ataque israelense
faria e o que um ataque americano
poderia fazer”, diz Kroenig. “Israel
conseguiria fazer o programa nuclear iraniano retroceder entre um
e três anos. Os EUA conseguiriam
atrasá-lo por dez anos.”
Mas os custos disso poderão ser
muito grandes. Se os EUA atacarem, “os iranianos poderão achar
que têm menos a perder”, retaliando com agressividade, acredita Michael Makovsky, diretor de política
externa do Bipartisan Policy Center de Washington. Teerã poderia
tentar sabotar instalações petrolíferas na Arábia Saudita e no sul do
Iraque, lançar mísseis contra Israel
ou empregar navios de guerra menores para investir contra navios
petroleiros no mar da Arábia.
O pior cenário possível seria
uma ação do Irã para sufocar o
acesso ao Estreito de Hormuz, pelo
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De Genebra
Quando a indústria alemã fez
“apelo” à presidente Dilma
Rousseff por acordo de matérias-primas, na semana passada
em Hannover, um dos principais
produtos visados eram terras-raras. O Brasil tem uma das maiores reservas do mundo, e estrangeiros estão de olho nesse potencial pouco explorado.
Para a Europa, torna-se cada
vez mais urgente garantir abastecimento de material estratégico. A região depende inteiramente da importação de vários
minerais que estão concentrados em poucos países, como
Brasil, China, Rússia e África do
Sul, e são essenciais para a competitividade de sua indústria.
A União Europeia (UE) monitora as 14 matérias-primas mais
críticas para a economia europeia. O Brasil é fornecedor especialmente de duas: nióbio e tântalo (tipos de metal) — 84% do
nióbio e 51% do minério de ferro
importados pelos 27 países da
UE vêm do Brasil.
No ano passado, a UE publicou documento estratégico destacando a importância das matérias-primas e os riscos à volatilidade excessiva dos preços. Para
Bruxelas, essas flutuações são
devidas em parte a medidas protecionistas, reforçando a inflação e falseando os mercados
mundiais de commodities, ava-

liando que isso prejudica sua indústria e agricultura.
Quando a UE tentou discutir
com o Brasil uma “carta de intenções” sobre matérias-primas, no
ano passado, a reação de Brasília
foi clara. O governo avisou que
era a favor de uma discussão
mais ampla, bem além do fim de
restrições à exportação de minerais, para também acabar com as
limitações nas importações de
produtos agrícolas. A partir daí,
os europeus recuaram e não falaram mais no assunto.
O sentimento predominante,
em todo caso, é de que a indústria europeia tende a aumentar
investimentos no Brasil, garantir
abastecimento alternativo e exportar mais a partir do país.
Ontem, quando um jornalista
brasileiro mencionou supostas
queixas de restrições no Brasil e
na Argentina e indagou o que
Bruxelas faria, um assessor europeu retrucou: “Estamos preocupados com o aumento de restrições à exportação globalmente.
Queremos tratar disso multilateralmente, incluindo no G-20 e na
OCDE, e bilateralmente. Mas esse
ato contra a China não tem implicações sobre os outros membros [da OMC]. Não posso fazer
comentários sobre restrições específicas de outros países”.
Segundo uma fonte brasileira,
no momento o único produto sobre o qual o Brasil impõe restrição
à exportação seria o couro. (AM)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.

Eventual ataque ao Irã teria amplo
impacto na economia mundial
Romesh Ratnesar
Bloomberg Businessweek

A China freou gradualmente a
exportação de terras-raras, aumentando sobretaxas e reduzindo as quantidades vendidas. Em
junho de 2010, as autoridades de
Pequim cortaram o volume exportado em 32% para companhias locais e 54% para companhias estrangeiras. O suprimento para o resto do mundo caiu
para 30 mil toneladas, comparado a uma demanda entre 50 mil e
60 mil toneladas. Em dois anos,
os preços subiram até 1.000% e a
tonelada chegou a valer US$ 109
mil, declinando recentemente,
mas permanecendo muito mais
alto do que em 2009. Os preços
chineses de exportação são até
100% mais elevados do que os
preços domésticos.
Os chineses, no entanto, têm a
favor o argumento de que as
vendas em 2011 sequer atingiram o limite das cotas. No final
do ano passado, as exportações
somaram apenas 60% dos níveis
estabelecidos por Pequim.
A imprensa oficial chinesa
reagiu ontem duramente, advertindo que Pequim poderá fazer
retaliações. Os chineses alegam
que reduziram a produção de
terras-raras para tornar a exploração mais sustentável do ponto
de vista ambiental.
Pelas regras da OMC, os países
têm 60 dias para tentar uma solução amigável, antes de os juízes
examinarem as queixas.
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senciais nas indústrias de informática, automobilística, maquinários, químicos e siderúrgicos.
Seu uso vai de mísseis a telefone
celular, componentes de carros,
telas de tablets e de computadores, no processo de produção da
gasolina, painéis solares etc.
A China é responsável por 97%
da produção de terras-raras, apesar de deter apenas um terço das
reservas mundiais. Na avaliação
europeia, como a China tem praticamente o monopólio de vários
desses minerais, as limitações à
exportação afetam a produção
virtualmente “em todas as indústrias” e têm impacto econômico
global de centenas de bilhões de
dólares — fazendo desse caso potencialmente um dos maiores já
trazidos até hoje à OMC.
Os europeus reclamam que as
barreiras de Pequim criam sérias
desvantagens para os produtos
estrangeiros, ao aumentar artificialmente os preços de exportação chineses e elevar os custos
globalmente. Ao mesmo tempo,
as restrições diminuem o custo
de matérias-primas para as empresas chinesas, em razão de aumento significativo no fornecimento doméstico. Isso dá aos chineses vantagem competitiva e
força mais produtores estrangeiros a transferir operações e tecnologias para a China, resultando
em perdas de emprego e capacidade de produção nos parceiros.
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A União Europeia, os Estados
Unidos e o Japão deflagraram ontem uma dura disputa contra a
China envolvendo matérias-primas, que poderá se tornar um dos
conflitos com o maior impacto
econômico na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os três
acusam Pequim de restringir exportação de terras-raras, que são
indispensáveis à alta tecnologia,
telecomunicações e produtos
ambientais globalmente.
O confronto entre as maiores
economias do mundo vai bem
além de terras-raras. Uma população mundial em crescimento e
uma economia global que tende
a se expandir vão elevar a demanda por commodities, e os
preços vão aumentar no longo
prazo. As indústrias americana,
europeia e japonesa temem problemas de acesso a matérias-primas estratégicas, enquanto os
emergentes aumentam sua própria industrialização.
O contexto também reflete o
acirramento da disputa pela influência globalmente. A China é
hoje a segunda maior economia
e suas decisões têm impacto imediato em outras economias. A relação com a UE azedou recentemente, quando Pequim levantou
o tom e suspendeu a encomenda
de 25 aviões da Airbus, no valor

de US$ 12 bilhões, em reação à
decisão unilateral dos europeus
de impor taxa contra emissões de
gases para aviões nos aeroportos
do Velho Continente.
Em plena campanha eleitoral
nos EUA, o presidente Barack
Obama anunciou a disputa em
pronunciamento
transmitido
pela TV. Deixou claro sua intenção de elevar a escalada ofensiva
contra Pequim. Também um dos
pré-candidatos
republicanos,
Mitt Romney, endureceu sua retórica anti-Pequim.
Washington, Bruxelas e Tóquio reclamam que os chineses
impõem uma série de restrições à
exportação — na forma de sobretaxa à exportação, cotas e outras
medidas — que violariam as regras comerciais e os compromissos assumidos por Pequim quando entrou na OMC em 2011.
A UE ganhou recentemente
uma primeira disputa contra a
China por causa de restrições na
exportação de nove produtos essenciais para a indústria europeia, como silício, bauxita, magnésio, manganês e zinco. Mas Pequim não dá nenhum sinal de
que vai remover as barreiras
condenadas pela OMC.
Agora, os europeus se uniram
aos americanos e japoneses para
atacar restrições chinesas na exportação de terras-raras — 17
elementos químicos, além de
tungstênio e molibdênio — , es-
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Por terras-raras, EUA, Japão e
UE vão à OMC contra a China
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Comércio Potências econômicas reclamam de restrições às exportações

qual passam até 40% do petróleo
transportado por via marítima no
mundo, possivelmente liberando
seu estoque de 2.000 minas. Os
EUA já alertaram que tal iniciativa
provocaria um ataque total contra
os militares iranianos. Será que o
país está disposto a assumir tal risco? “Se o Irã concluir que seu regime está ameaçado, poderá tentar
ampliar o máximo possível o conflito, com a maior rapidez possível,
para levar outras potências a agir
como mediadores”, diz McNally.
Uma análise da consultoria Rapidan Group prevê que um ataque
aéreo direcionado contra o Irã, seguido de uma resposta parcial iraniana, levaria os preços do petróleo a subir US$ 23 por barril antes
de um recuo. O petróleo tipo Brent
foi negociado a US$ 125,98 o barril
na sexta. Um conflito mais prolongado, se envolver o fechamento,
mesmo que breve, do Estreito de
Hormuz, poderia elevar os preços
do petróleo em US$ 60 por barril,
“Isso seria a maior ruptura geopolítica da história do mercado global de petróleo”, afirma McNally.
Ed Morse, diretor global da análise de commodities do Citigroup,
estima que, se o petróleo chegar a
US$ 160 o barril, os EUA perderiam
dois pontos percentuais de crescimento econômico, o bastante para
acabar com a nascente recuperação e fazer o país voltar à recessão.
O dilema para o governo Obama é que as alternativas podem ser
ainda piores. “Se não tivermos esse
confronto agora e acabarmos com
um Irã nuclear, teremos que avaliar as consequências de lidar com
uma corrida armamentista nuclear no Golfo Pérsico”, diz Anthony Cordesman, do Center for Strategic and International Studies.
No mínimo, os EUA teriam de
investir em novas tecnologias antimísseis e manter presença considerável no Oriente Médio, justo
agora que se retira de suas guerras
na região. “Isso poderia ter um
grande impacto na intenção dos
EUA de reduzir seus gastos com
defesa”, diz Cordesman. Como um
Irã nuclear deixaria o Oriente Médio e o mundo menos estáveis, isso
também implicaria viver com preços do petróleo maiores por um
futuro indeterminado. “De longe,
o pior resultado para a economia
mundial seria o Irã com armas nucleares e hostil”, diz McNally.
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Brazil Pharma S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE nº 35.300.374.797

FATO RELEVANTE
São Paulo, Brasil - 13 de março de 2012 - A Brazil Pharma S.A. (“Brazil Pharma” (b) Guararapes:
Número de
% do capital
ou “Companhia”) - (BOVESPA BPHA3), nos termos do disposto na Instrução CVM
Ações
social
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e na Instrução CVM nº 319, de 03 de dezembro Acionista
Brazil
Pharma
S.A.
3.602.510
100%
de 1999, conforme alteradas, e em complementação aos Fatos Relevantes
3.602.510
100%
divulgados pela Companhia em 03 de novembro de 2011 e 03 de fevereiro de Total
2012, vem a público informar aos acionistas e ao mercado em geral o quanto (c) Big Benn:
Número
de
%
do
capital
segue com relação à proposta de incorporação de ações de emissão da Drogaria
Ações
social
Guararapes Brasil S.A., sociedade por ações de capital fechado, sediada na Acionista
5.170.000
100%
Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco (“Guararapes”) pela Companhia Drogaria Guararapes Brasil S.A.
Total
5.170.000
100%
(“Incorporação de Ações Guararapes”), a ser deliberada em assembleia geral da
Companhia convocada para o dia 29 de março de 2012. I. Proposta de II. AÇÕES DAS COMPANHIAS E RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
Incorporação de Ações: 1.1. Precedentes. Em 02 de fevereiro de 2012, 2.1. Incorporação de Ações Guararapes. Os acionistas titulares de ações
a Companhia, sua controlada Guararapes, a Distribuidora Big Benn Ltda., ordinárias de emissão da Guararapes a serem incorporadas ao patrimônio da
transformada posteriormente em Distribuidora Big Benn S.A., sociedade por Companhia (ou seja, os Vendedores) receberão em substituição às ações por eles
ações, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Almirante detidas no capital da Guararapes, 23.813.334 (vinte e três milhões, oitocentas e
Barroso, nº 5447 Altos, CEP 66645-972, inscrita no CNPJ/MF sob o treze mil, trezenta e trinta e quatro) novas ações ordinárias de emissão da
nº 83.754.234/0001-51 (“Big Benn”), bem como seus atuais acionistas Companhia. Tendo em vista que tanto o capital social da Guararapes como o da
(“Vendedores”) celebraram Acordo de Investimento que prevê, dentre outras Companhia são representados apenas por ações ordinárias, as ações ordinárias
disposições, os seguintes atos na data do fechamento: (i) a aquisição de 62,13% de emissão da Guararapes incorporadas pela Companhia serão substituídas por
(sessenta e dois vírgula treze por cento) do capital votante e total da Big Benn pela novas ações ordinárias de emissão da Companhia, com os mesmos direitos das
Guararapes (“Aquisição”), (ii) imediatamente após a Aquisição, a incorporação, ações de emissão da Companhia ora em circulação. Os direitos atualmente
pela Guararapes, dos 37,87% (trinta e sete vírgula oitenta e sete por cento) conferidos pelas ações da Companhia não serão alterados. 2.2. Relação de
remanescentes do capital social votante e total da Big Benn, passando a Substituição. A relação de substituição das ações de emissão da Guararapes de
Guararapes a deter a totalidade das ações de Big Benn (“Incorporação de Ações titularidade dos Vendedores a serem incorporadas pela Companhia, de 01 ação
Big Benn”), e (iii) imediatamente após a Incorporação de Ações Big Benn, ordinária de emissão da Guararapes de titularidade de Vendedores para cada
a incorporação de ações de emissão da Guararapes de titularidade dos 19,757322 ação ordinária de emissão da Companhia, foi determinada durante o
Vendedores, recebidas em razão da Incorporação de Ações Big Benn, e o processo de negociação independente entre as administrações da Companhia e
consequente aumento de capital da Companhia, de forma que os acionistas da da Guararapes, com os Vendedores, no âmbito do Acordo de Investimento.
Big Benn passem a ser acionistas da Companhia (“Incorporação de Ações O Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º a 10)
Guararapes” e “Transação”, respectivamente). As condições precedentes previstas
andares, escrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26, instituição contratada
no Acordo de Investimento para serem cumpridas antes da data do fechamento
pela Companhia, apresentou, ao Conselho de Administração da Companhia, um
foram devidamente cumpridas. 1.2. Objetivo. A Transação tem por objetivo
relatório de avaliação no contexto da operação. 2.3. Aumento de Capital da
consolidar a base acionária da Big Benn e da Guararapes na Companhia.
Companhia. As ações de emissão da Guararapes de titularidade dos Vendedores
A Transação está alinhada com a estratégia da Companhia de liderança nos
após a Incorporação de Ações Big Benn, representativas de 33,46% (trinta e três
mercados em que atua, por intermédio da aquisição de redes de drogarias,
inteiros,quarenta e seis centésimos por cento) do capital votante e total da
inclusive, e possibilitará a redução de custos, ganhos de escala, maior eficiência
Guararapes, serão incorporadas pela Companhia, com o consequente aumento
operacional, aproveitamento de sinergias financeiras, operacionais e comerciais. do capital social da Companhia em R$178.600.005,00 (cento e setenta e oito
1.3. Estrutura Societária antes da Aquisição e da Incorporação de milhões, seiscentos mil e cinco reais). A Deloitte ToucheTohmatsu Consultores
Ações Big Benn:
Ltda., abaixo qualificada, preparou laudo de avaliação das ações de emissão da
Companhia:
Guararapes (levando-se em consideração a Incorporação de Ações Big Benn),
Número de
% do capital com base em seu valor econômico, para servir como base para a determinação do
Ações
social aumento de capital em referência (“Laudo de Avaliação”). Caso aprovada a
Acionista
BTG Pactual Principal Investments
Incorporação de Ações Guararapes, o capital social da Companhia no valor de
Fundo de Investimento em
R$ 838.224.282,43 (oitocentos e trinta e oito milhões, duzentos e vinte e quatro
Participações
24.152.514
14,97% mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), será aumentado
Wilson José Lopes
11.784.262
7,31%
em R$178.600.005,00 (cento e setenta e oito milhões, seiscentos mil e cinco
Álvaro José da Silveira
12.286.908
7,62%
reais), mediante a emissão de 23.813.334 (vinte e três milhões, oitocentas e treze
Capital Research and Management
mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
Company
9.780.000
6,06%
valor nominal da Companhia, passando o capital social da Companhia a ser de
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
19,54%
R$1.016.824.287,43 (um bilhão, dezesseis milhões, oitocentos e vinte e quatro
Administradores
18
0,000011%
Demais acionistas
71.782.152
44,50% mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), representado por
Total
161.301.410
100% 185.114.744 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e quatorze mil, setecentas e
quarenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
(a) Guararapes:
nominal. As variações patrimoniais de Guararapes apuradas entre 30 de setembro
Número de
% do capital
de 2011 e a data de realização das assembleias de acionistas da Companhia e da
Ações
social
Acionista
Brazil Pharma S.A.
419.733
100% Guararapes que aprovarão a Incorporação de Ações Guararapes serão
Total
419.733
100% suportadas pela Guararapes e refletidas na Companhia em decorrência da
equivalência patrimonial. 2.4. Dividendos. As novas ações ordinárias a serem
(b) Big Benn:
emitidas pela Companhia em razão da Incorporação de Ações Guararapes farão
Número de
% do capital
Ações
social jus a todos os direitos inerentes às ações de emissão da Companhia atualmente
Acionista
Ricardo Takeo Kitamura
103.400
2,00% em circulação, incluindo, sem limitação,os dividendos integrais e/ou juros sobre
Ricardo Antônio Aguilera
103.400
2,00% capital (ou outras remunerações) que vierem a ser declarados pela Companhia,
Exequiel Sebastian Genovesi
103.400
2,00% mesmo que com base em resultados anteriores a Incorporação de Ações
Celso de Oliveira Castro
103.400
2,00% Guararapes. 2.5. Empresa Especializada a Ser Aprovada em Assembleia
Ana Maria Canelas Aguilera
2.326.500
45,00% Geral: (a) Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., sociedade limitada,
Raul Aguilera
1.163.250
22,50% devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil,
Roger Alberto Mendes Aguilera
1.163.250
22,50% inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, com sede na Rua Alexandre
Maria Firmina Ramos França
51.700
1,00% Dumas, nº 1981, CEP 04717-906, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
João Jorge Pimentel Farias
51.700
1,00% (“Deloitte Consultores”), empresa responsável pela elaboração do Laudo de
Total
5.170.000
100% Avaliação. 2.6. Declaração da Empresa Especializada a Ser Aprovada em
1.4. Estrutura Societária após a Aquisição e a Incorporação de Ações Big Benn: Assembleia Geral. A Deloitte Consultores manifestou, por escrito, não ter conflito
ou comunhão de interesses, atual ou potencial, em face dos acionistas
(a) Companhia:
Número de
% do capital controladores da Companhia e/ou da Guararapes, ou em face dos Vendedores,
Ações
social dos acionistas minoritários da Companhia, ou ainda, com relação à Incorporação
Acionista
de Ações Guararapes. III. DIREITO DE RECESSO: 3.1. Direito de Recesso.
BTG Pactual Principal Investments
Os acionistas da Companhia dissidentes da Incorporação de Ações Guararapes e
Fundo de Investimento em
detentores
de ações da Companhia na data do fato relevante divulgado em 03 de
Participações
24.152.514
14,97%
Wilson José Lopes
11.784.262
7,31% novembro de 2011 (inclusive) e que mantiverem suas ações ininterruptamente até
Álvaro José da Silveira
12.286.908
7,62% a data do exercício do direito de recesso, poderão retirar-se da Companhia,
mediante o reembolso de suas ações, observado o prazo de 30 (trinta) dias a
Capital Research and Management
Company
9.780.000
6,06% contar da publicação da ata da Assembleia da Companhia que aprovar a
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
19,54% Incorporação de Ações Guararapes. Tais acionistas farão jus ao recebimento do
Administradores
18
0,000011% valor de R$3,839 por ação, calculado com base no patrimônio líquido constante
Demais acionistas
71.782.152
44,50% das demonstrações financeiras auditadas da Companhia datadas de 31 de março
Total
161.301.410
100% de 2011 e divulgadas em 05 de maio de 2011. Os acionistas da Guararapes
manifestaram sua concordância com os termos e condições da Incorporação de
(b) Guararapes:
Número de
% do capital Ações Guararapes, tornando-se prejudicada a referência ao direito de recesso em
Ações
social relação às ações por eles detidas na Guararapes. IV. AUTORIZAÇÕES
Acionista
Brazil Pharma S.A.
2.397.218
66,54% SOCIETÁRIAS, DATA DA EFETIVA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES:
Vendedores
1.205.292
33,46% 4.1. A celebração do protocolo e justificação e demais operações aqui previstas
Total
3.602.510
100% foram autorizados pelo Conselho de Administração da Companhia,
conforme reunião realizada em 13 de março de 2012, e serão submetidas à
(c) Big Benn:
Número de
% do capital apreciação das assembleias gerais de acionistas da Companhia e da Guararapes,
Ações
social convocadas para o dia 29 de março de 2012. V. REFORMAS ESTATUTÁRIAS: 5.1.
Acionista
Drogaria Guararapes Brasil S.A.
5.170.000
100% O artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será alterado a fim de refletir o
Total
5.170.000
100% aumento de capital mencionado no item 2.3 acima, nos termos do edital de
convocação divulgado nesta data. VI. CUSTOS: 6.1. Os custos da Incorporação de
1.5. Estrutura Societária após a Incorporação de Ações Guararapes:
Ações Guararapes são de aproximadamente R$2.503.000,00 (dois milhões,
(a) Companhia:
Número de
% do capital quinhentos e três mil reais), incluídos os custos com avaliação, assessoria jurídica e
Ações
social demais despesas relacionadas. VII. CADE: 7.1. A Transação foi submetida à
Acionista
aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC em 25 de
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novembro de 2012, nos termos da legislação em vigor (Ato de Concentração
Fundo de Investimento em
Participações
24.152.514
13,05% nº 08012.012295/2011-09). No momento, o processo encontra-se sob análise da
Wilson José Lopes
11.784.262
6,37% Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE. VIII. DISPONIBILIZAÇÃO DE
Álvaro José da Silveira
12.286.908
6,64% DOCUMENTOS: 8.1. A partir do dia 14 de março de 2012, nos dias úteis, no período
das 9h00 às 18h00, estarão disponíveis para consulta dos acionistas da Companhia
Capital Research and Management
Company
9.780.000
5,28% que apresentarem identificação, poderes e comprovação de suas respectivas
BTG Pactual Pharma Participações S.A.
31.515.556
17,02% participações societárias, cópias dos documentos relativos à Incorporação de
Vendedores
23.813.334
12,86% Ações Guararapes, na sede social da Companhia, mediante agendamento pelo
Administradores
18
0,0001% telefone (55 11) 2117-5243, em seu website (www.brph.com.br/ri) e nos websites da
Ações em circulação
71.782.152
38,78% BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br)
Total
185.114.744
100% e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 13 de março de 2012
Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores

