BRASIL PHARMA S.A.

7ª Emissão (Privada) de Debêntures
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017
1. PARTES
EMISSORA
CNPJ
COORDENADOR LÍDER
ESCRITURADOR
MANDATÁRIO

BRASIL PHARMA S.A.
11.395.624/0001-71
N/A
Itaú Corretora de Valores S.A.
Itaú Unibanco S.A.

2. EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
VOLUME TOTAL EMITIDO
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES
NÚMERO DE SÉRIES

06/04/2017
30/04/2047
R$400.000.000,00
400.000.000
1

ESPÉCIE

REAL E FIDEJUSSÓRIA

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos líquidos provenientes da captação por
meio da Sétima Emissão serão (i) primeiramente
destinados ao cancelamento, resgate e prépagamento da totalidade do saldo devedor das
debêntures da sexta emissão de debêntures simples,
não conversíveis, da espécie quirografária, em duas
séries, para colocação privada, da Emissora, (ii) o
saldo não utilizado conforme o item “i” acima será
destinado ao pagamento de R$26.000.000,00 (vinte
e seis milhões reais) da dívida da CCB, em
cumprimento a ser realizado a título de amortização
extraordinária obrigatória nos termos previstos na
Cláusula 5.5(d) da CCB, e (iii) o eventual saldo não
utilizado conforme os itens “i” e “ii” acima será
destinado ao reforço do capital de giro da Emissora,
sempre nessa ordem.

3. SÉRIES
1ª SÉRIE
CÓDIGO DO ATIVO
DATA DE VENCIMENTO

N/A
30/04/2047

VOLUME TOTAL EMITIDO
R$400.000.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO
R$1,00
QUANTIDADE DE TÍTULOS
400.000.000
NEGOCIAÇÃO
Bovespa/cetip
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE
REMUNERAÇÃO VIGENTE
100% do DI
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br
4. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017
Não houve pagamentos no período.
5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017

SÉRIE

EMITIDAS

CIRCULAÇÃO CONVERTIDAS

1

400.000.000 400.000.000

0

TESOURARIA

RESGATADAS CANCELADAS

AQUISIÇÃO
REPACTUAÇÃO
FACULTATIVA

0

0

0

0

0

6. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO
EXERCÍCIO SOCIAL
Alterações Estatutárias
Não houve alterações estatutárias no período.
Assembleias Geral de Titulares
AGD de 01/09/2017 – Termo de Não instalação
AGD de 14/09/2017 – aprovar a inclusão de atividades ao objeto social de Big Benn, RNF, NEX e da Sant’Anna - cisão Lyonpar – outros assuntos.
AGD de 02/10/2017 – aprovar a constituição de subsidiárias – aditamentos contratos de garantias.
AGD de 10/11/2017 – autorizar transferência entre quotistas pessoas físicas da Lyondel – alterar remuneração agente fiduciário.
AGD de 30/11/2017 – autorizar celebração de aditamento aos contratos de garantia – outros assuntos.
Fatos Relevantes
Fato Relevante em 16/01/2017 - Resgate Antecipado Facultativo de Debêntures da 5ª Emissão.
Fato Relevante em 06/04/2017 - Aditamento de empréstimo // Composição de Capital // Emissão de debêntures
Fato Relevante em 27/06/2017 - Resgate Antecipado da 6ª e 8ª Emissão de Debêntures
Fato Relevante em 16/11/2017 - Intenção de alteração de segmento de listagem
Fato Relevante em 07/12/2017 - Saída do Novo Mercado.
Fato Relevante em 19/12/2017 - Laudo de Avaliação - Saída Novo Mercado.

7. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*

Não aplicável.
8. GARANTIAS DO ATIVO
8.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)
A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.
8.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*
MÍNIMO

CONTRATO

STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo garantia@pentagonotrustee.com.br

9. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76:
Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de
Item 10 deste relatório
prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"
Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com
Item 6 deste relatório
efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e
de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos
titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"
Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade
de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período”
Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e
pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período”
Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de
outros tipos fundos, quando houver”
Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão,
conforme informações prestadas pelo emissor”
Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua
administração, quando houver”
Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo
emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos
creditórios ou em instrumento equivalente”

Item 7 deste relatório
Item 5 deste relatório
Itens 4 e 5 deste relatório
Não aplicável
Item 2 deste relatório
Não aplicável
Eventuais descumprimentos, se
houver, se encontram detalhados
neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 10 deste relatório
Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários,
públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os
Anexo I deste relatório
seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade
de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f)
inadimplemento no período”

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito
Item 10 deste relatório
de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”
10. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:
A Pentágono declara que:
(i)
se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente
fiduciário.
(ii)
não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora de eventual depreciação e/ou
perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas
juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s)
e/ou emitida(s).
(iii)
a Emissora está inadimplente com obrigações previstas no(s) documento(s) da operação, conforme detalhado ao longo deste relatório e no
Anexo III abaixo.
(iv)
as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou
financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame
minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou
outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas.

(v)
os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à
disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão
sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais.
(vi)
os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não
implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro.
(vii) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de
dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas
junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na
data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro;
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I
DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA,
SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO
AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO
(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br)
Não aplicável.

ANEXO II
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)
(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia)

I. Fiança: garantia fidejussória prestada por (i) DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.; (ii) SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS; (iii) REDE NORDESTE
DE FARMÁCIAS S.A.; (iv) DROGARIA AMARÍLIS S.A.; (v) DROGARIAS FARMAIS S.A.; (vi) FARMAIS PRODUTOS S.A.; (vii) NEX DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.; (viii) STIGMA II LLC; (ix) STIGMA CAYMAN LLC e (x) LYONDEL LLC.
II.

Garantias Reais e Extraconcursais**:

“6.7.1.
Para assegurar o fiel, integral e pontual adimplemento das Obrigações Garantidas, as Debêntures contam com as seguintes garantias
reais para os fins do artigo 62, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações:
(i) Pledge Agreement celebrado em 6 de abril de 2017 entre a Holding Stigma II, a Stigma II, a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. e
o Agente Fiduciário (“Pledge Stigma Delaware”);
(ii) Pledge Agreement celebrado em 6 de abril de 2017 entre a Lyonpar LLC, a Lyondel, a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. e o
Agente Fiduciário (“Pledge Lyondel”); e

(iii) Pledge Agreement celebrado em 6 de abril de 2017 entre os Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Nilton Bertuchi, Roberto Bocchini Ferrari e Gabriel
Monteiro, a Lyonpar LLC, a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. e o Agente Fiduciário (“Pledge Lyonpar”).
6.7.1.1. Adicionalmente, para assegurar o fiel, integral e pontual adimplemento das Obrigações Garantidas, as Debêntures contarão com as
seguintes garantias reais:
(i) Charge of Bank Account celebrado em 6 de abril de 2017 entre a Stigma II, a BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. e o Agente
Fiduciário (“Account Charge Stigma Delaware”);
(ii) Charge Over Limited Liability Company Interest in Stigma Cayman LLC celebrado em 6 de abril de 2017 entre a Lyondel, a BTGI VIII
Empreendimentos e Participações S.A. e o Agente Fiduciário (“LLC Interest Charge” e em conjunto com o Account Charge Stigma Delaware, o
Pledge Stigma Delaware, o Pledge Lyondel e o Pledge Lyonpar, as “Garantias Estrangeiras” ou os “Instrumentos de Garantias Estrangeiros”);
(…)”
III.

Alienação Fiduciária de Ações (Subsidiárias BRPH):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)
3. Nesta data, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia
real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos de
Crédito”).

4. A Brasil Pharma é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de:
(a) 584.263.631 (quinhentas oitenta e quatro milhões, duzentas e sessenta e três mil, seiscentas e trinta e uma) ações ordinárias de emissão da
Sant´Ana, representativas de aproximadamente 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social total e
votante de emissão da Sant´Ana (“Ações Sant´Ana BRPH”);
(b) 23.118.377 (vinte e três milhões, cento e dezoito mil, trezentas e setenta e sete) ações ordinárias de emissão das Drogarias Farmais,
representativas de 100,00% (cem por cento) do capital social total e votante de emissão das Drogarias Farmais (“Ações Drogarias Farmais”);
(c) 55.560.134 (cinquenta e cinco milhões, quinhentas e sessenta mil, cento e trinta e quatro) ações ordinárias de emissão da Farmais Produtos,
representativas de 100,00% (cem por cento) do capital social total e votante de emissão da Farmais Produtos (“Ações Farmais Produtos”);
(d) 75.427.385 (setenta e cinco milhões, quatrocentas e vinte e sete mil, trezentas e oitenta e cinco) ações ordinárias de emissão da RNF,
representativas de aproximadamente 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social total e votante
de emissão da RNF (“Ações RNF”); e
(e) 247.933.494 (duzentas e quarenta e sete milhões, novecentas e trinta e três mil reais, quatrocentas e noventa e quatro) ações ordinárias de
emissão da Big Benn, representativas de aproximadamente 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital
social total e votante de emissão da Big Benn (“Ações Big Benn”).
5. A Sant´Ana é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 26.444.142 (vinte e seis milhões, quatrocentas e quarenta e quatro mil, cento
e quarenta e duas mil) ações ordinárias de emissão da Drogaria Amarilis, representativas de 100,00% (cem por cento) do capital social total e
votante de emissão da Drogaria Amarilis (“Ações Drogaria Amarilis”).

6. A Big Benn é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 12.130.119 (doze milhões, cento e trinta mil, cento e dezenove) ações
ordinárias de emissão da Nex, representativas de 100,00% (cem por cento) do capital social total e votante de emissão da Nex (“Ações Nex”).
7. A Drogarias Farmais é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 1.550 (mil, quinhentas e cinquenta) ações ordinárias de emissão da
Sant´Ana, a qual, em conjunto com as Ações Sant´Ana BRPH, representa a totalidade do capital social total e votante de emissão da Sant´Ana
(“Ações Sant´Ana Drogarias Farmais” e, quando citado em conjunto com as Ações Sant´Ana BRPH, as “Ações Sant’ Ana”).
8. A Big Benn é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 1 (uma) ação ordinária de emissão da RNF, a qual, em conjunto com as Ações
RNF BRPH, representa a totalidade do capital social total e votante de emissão da RNF (“Ação RNF” e, quando citado em conjunto com as Ações
RNF BRPH, as “Ações RNF”).
9. A Sant’Ana é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 666 (seiscentas e sessenta e seis) ações ordinárias de emissão da Big Benn, as
quais, em conjunto com as Ações Big Benn BRPH, representam a totalidade do capital social total e votante de emissão da Big Benn (“Ações Big
Benn Sant’Ana” e, quando citado em conjunto com as Ações Big Benn BRPH, as “Ações Big Benn” e, estas últimas, quando citadas em conjunto
com as Ações Sant´Ana, as Ações Drogarias Farmais, as Ações Farmais Produtos, as Ações RNF, as Ações Big Benn, as Ações Nex e as Ações
Drogaria Amarilis, as “Ações”).
10. As Fiduciantes pretendem alienar fiduciariamente as Ações em favor dos Credores, em garantia do fiel cumprimento de suas obrigações e dos
demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Créditos (em conjunto, os “Devedores”).
(...)
CLÁUSULA I
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), as Fiduciantes, cada qual em relação aos Bens
Onerados de suas respectivas propriedades, nos termos do artigo 40 e 113, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do
artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada (“Lei 4.728/65”), em caráter irrevogável e irretratável, aliena e cede
fiduciariamente em garantia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos Credores o domínio resolúvel e a
posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre: (i) as Ações, observado o disposto no item 1.5 abaixo
(“Ações da Alienação Fiduciária”), (ii) todos e quaisquer frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídos às respectivas Ações da Alienação
Fiduciária, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações, haveres, e/ou quaisquer outras formas de
proventos, remunerações ou pagamentos, em espécie, em ativos ou bens (in kind) decorrentes das respectivas Ações da Alienação Fiduciária
(inclusive em decorrência de empréstimo, aluguel, penhor, usufruto, venda de opções ou direito de preferência de referidas ações), também
incluídas quaisquer hipóteses de resgates, amortizações, permutas e/ou recompras de ações e/ou participações societárias ou redução de capital
(em conjunto, os “Direitos da Alienação Fiduciária”, e em conjunto com as Ações da Alienação Fiduciária, os “Bens Onerados” e “Alienação
Fiduciária”, respectivamente).
1.1.1.
Para fins do artigo 1.362 do Código Civil e do artigo 66-B da Lei 4.728/65, as principais condições e características das Obrigações
Garantidas, conforme previstas nos Instrumentos de Crédito e sem prejuízo aos termos lá constantes, encontram-se descritas no Anexo I ao
presente Contrato.”

IV.

Alienação Fiduciária de Ações (BRPH):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)
3. Nesta data, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia
real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos de
Crédito”).
4. A Stigma II é legitima proprietária e possuidora, nesta data, de 106.855.092 (cento e seis milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e
noventa e duas) ações ordinárias de emissão da Brasil Pharma, as quais representam 94,49% (noventa e quatro inteiros e quarenta e nove
centésimos por cento) do capital social total e votante de emissão da Brasil Pharma (“Ações”).
5. A Fiduciante pretende alienar fiduciariamente as Ações em favor dos Credores, em garantia do fiel cumprimento de suas obrigações e dos
demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Créditos (em conjunto, os “Devedores”).
(...)
CLÁUSULA I
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a

ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, nos termos do artigo 40 e 113,
parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada (“Lei
4.728/65”), em caráter irrevogável e irretratável, aliena e cede fiduciariamente em garantia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus,
gravames ou restrições, em favor dos Credores o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e
futuros, sobre: (i) as Ações, observado o disposto no item 1.5 abaixo (“Ações da Alienação Fiduciária”), (ii) todos e quaisquer frutos, rendimentos
e vantagens que forem atribuídos às respectivas Ações da Alienação Fiduciária, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o
capital próprio, bonificações, haveres, e/ou quaisquer outras formas de proventos, remunerações ou pagamentos, em espécie, em ativos ou bens
(in kind) decorrentes das respectivas Ações da Alienação Fiduciária (inclusive em decorrência de empréstimo, aluguel, penhor, usufruto, venda de
opções ou direito de preferência de referidas ações), também incluídas quaisquer hipóteses de resgates, amortizações, permutas e/ou recompras
de ações e/ou participações societárias ou redução de capital (em conjunto, os “Direitos da Alienação Fiduciária”, e em conjunto com as Ações da
Alienação Fiduciária, os “Bens Onerados” e “Alienação Fiduciária”, respectivamente).
Para fins do artigo 1.362 do Código Civil e do artigo 66-B da Lei 4.728/65, as principais condições e características das Obrigações Garantidas,
conforme previstas nos Instrumentos de Crédito e sem prejuízo aos termos lá constantes, encontram-se descritas no Anexo I ao presente
Contrato.”

V.

Cessão Fiduciária de Recebíveis (Big Benn – Condições Resolutivas):

“CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável,
cede fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre:
(i) os recursos depositados (incluindo seus frutos e rendimentos) na conta vinculada nº 22044894 de titularidade da Fiduciante aberta junto ao
ABC e que venham a ser liberados pelo ABC nos termos da Cláusula 5, item (i) do Contrato de Cessão Fiduciária ABC decorrentes da totalidade,
isto é, 100% (cem por cento) dos direitos de crédito que a Fiduciante é e/ou venha a ser titular, decorrentes de vendas de produtos e/ou serviços,
a débito e/ou a crédito, efetuadas pelos seus Estabelecimentos Comerciais (conforme o termo é definido no Contrato de Cessão Fiduciária ABC),
para pagamento a vista e/ou parcelado, com cartões de débito, crédito e/ou múltiplos da(s) Bandeira(s)/Proprietários do Esquema VISA E
MASTER, conforme identificado no Contrato de Cessão Fiduciária ABC, pagáveis/devidas pelo(s) Credenciador(es) (conforme definido no Contrato
de Cessão Fiduciária ABC) (“Recebíveis”); e
(ii) os direitos de crédito e quaisquer outros direitos que a Fiduciante, atuando por sua matriz e/ou por quaisquer de suas filiais,
estabelecimentos comerciais e/ou assemelhados, é e/ou venha a ser titular perante o ABC, na qualidade de banco depositário dos recursos
creditados na Conta Vinculada ABC e que venham a ser liberados pelo ABC nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária ABC (“Direitos da Conta
Vinculada ABC” e, em conjunto com os Recebíveis, os “Bens Onerados” e a “Cessão Fiduciária”, respectivamente).

1.1.1.
Para fins do artigo 1.362 do Código Civil, do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e artigo 18 da Lei 9.514/97, as principais condições e
características das Obrigações Garantidas, conforme previstas nos Instrumentos de Crédito aos termos lá constantes, encontram-se descritas no
Anexo I ao presente Contrato.”
VI.

Cessão Fiduciária de Recebíveis (Big Benn – Condições Suspensivas):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)
3. Em 6 de abril de 2017, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos
de Crédito”).
4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações da Brasil Pharma e demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos
Instrumentos de Crédito (em conjunto, os “Devedores”), a Fiduciante concorda, sem prejuízo dos Valores de Livre Movimentação (conforme
abaixo definido), em ceder fiduciariamente em garantia, em favor dos Credores, com Condições Suspensivas, os Bens Onerados.
(...)
CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo

e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável,
cede fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre os
seguintes direitos, depósitos e valores (“Cessão Fiduciária”):
(i) os direitos de titularidade da Fiduciante referente à Conta Vinculada Big Benn (conforme definido abaixo), incluindo qualquer depósito, valor
ou recurso lá mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, e todos e quaisquer direitos creditórios existentes ou que venham a se constituir
no futuro decorrentes de tais depósitos, valores e recursos, incluindo, sem limitação, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações a eles relacionados, presentes ou futuros, incluindo todos os direitos creditórios contra o Banco Depositário;
(ii) quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, recebidos, adquiridos ou subscritos com os recursos depositados na Conta Vinculada Big Benn de
tempos em tempos em decorrência do investimento e/ou aplicação de tal montante em e quaisquer rendimentos, proventos ou recursos
decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e/ou valores mobiliários;
(iii) todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos pela Fiduciante contra quaisquer credenciadoras participantes do Sistema de Controle
de Garantia de Cartões (“SCG de Cartões”) da Câmara Interbancária de Pagamento (“CIP”) com as quais a Fiduciante tem relacionamento nesta
data (ou seja, Cielo, Redecard, Get Net, Stone e First Data) e venha a ter relacionamento no futuro (“Credenciadoras”), decorrentes de todas as
transações com uso de cartões de crédito e débito de todas as bandeiras utilizadas nesta data, exceto Visa e Mastercard (ou seja, Hipercard,
Amex e Elo), ou que venham a ser utilizadas no futuro, em todos os estabelecimentos comerciais da Fiduciante, conforme descrito no Anexo I

(“Estabelecimentos Comerciais”), englobando transações já efetuadas e transações que venham a ser efetuadas no futuro (“Recebíveis de Cartão
Hipercard, Amex, Elo e Outros”); e
(iv) sob Condições Suspensivas (conforme abaixo definido), todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos pela Fiduciante contra
quaisquer Credenciadoras decorrentes de todas as transações com uso de cartões de crédito e débito das bandeiras Visa e Mastercard utilizadas
em todos os Estabelecimentos Comerciais, englobando transações já efetuadas e transações que venham a ser efetuadas no futuro (“Recebíveis
de Cartão Visa e Mastercard”, e em conjunto com os Recebíveis de Cartão Hipercard, Amex, Elo e Outros, os “Recebíveis de Cartão Big Benn”).
Sendo os itens (i), (ii), (iii) e (iv) em conjunto, os “Bens Onerados”).
1.1.1.
Nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito, Termo de Autorização de Manutenção de
Domicílio Bancário e Outras Avenças nº 4505317” celebrado entre o Banco ABC Brasil S.A. (“ABC”) e a Big Benn em 29 de maio de 2017,
conforme aditado de tempos em tempos (“Instrumento de Garantia Existente”), os Recebíveis de Cartão Visa e Mastercard foram cedidos
fiduciariamente, em garantia das obrigações assumidas pela Big Benn perante o Banco ABC Brasil S.A. no âmbito da Cédula de Crédito Bancário
nº 4505317 emitida pela Big Benn em 29 de maio de 2017 em favor do Banco ABC Brasil S.A. (“CCB Big Benn e ABC”). A Cessão Fiduciária dos
Recebíveis de Cartão Visa e Mastercard é, portanto, constituída sob condições suspensivas de eficácia, nos termos dos artigos 121 e 125 e
seguintes do Código Civil, quais sejam, a liberação dos ônus incidente sobre os Recebíveis de Cartão Visa e Mastercard em questão (cada uma,
uma “Condição Suspensiva”).
1.1.1.1. Para fins da Cláusula 1.1.1 acima e deste Contrato, serão consideradas como atendidas todas as Condições Suspensivas e liberados os
Recebíveis de Cartão Visa e Mastercard na data em que tiverem sido adimplidas todas as obrigações da Big Benn perante o ABC no âmbito da
CCB Big Benn e ABC.
1.1.2.
A Cessão Fiduciária ora constituída estender-se-á, de pleno direito, independentemente de nova formalidade, aos recebíveis de
cartão, de todas as bandeiras de cartão e Credenciadoras adicionais, incluindo de todos os novos estabelecimentos comerciais que venham ser

abertos, recebidos e/ou adquiridos pela Fiduciante a qualquer tempo (em conjunto, “Recebíveis de Cartão Adicionais” “Estabelecimentos
Comerciais Adicionais” e “Credenciadoras Adicionais”). Os Estabelecimentos Comerciais Adicionais, as Credenciadoras Adicionais bem como
todos e quaisquer Recebíveis de Cartão Adicionais, incorporar-se-ão automaticamente, sempre que couber, à definição de “Estabelecimentos
Comerciais”, “Recebíveis de Cartão Big Benn” e “Bens Onerados”, conforme o caso. Sem prejuízo do quanto acima disposto, a Fiduciante se
compromete a celebrar aditamentos ao presente Contrato, em termos substancialmente semelhantes aos aqui constantes, de forma a estender
a garantia ora constituída para quaisquer Estabelecimentos Comerciais Adicionais e Recebíveis Adicionais em até 10 (dez) Dias Úteis da
ocorrência de qualquer das hipóteses acima, cuja celebração será considerada, para todos os fins e efeitos, como meramente declaratória do
ônus já constituído nos termos deste Contrato.
(...)”

VII.

Cessão Fiduciária de Recebíveis (Sant’Anna):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)
3. Em 6 de abril de 2017, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos
de Crédito”).
4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações da Brasil Pharma e demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos
Instrumentos de Crédito (em conjunto, os “Devedores”), a Fiduciante concorda, sem prejuízo dos Valores de Livre Movimentação (conforme
abaixo definido), em ceder fiduciariamente em garantia, em favor dos Credores, os Bens Onerados.
(...)

CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável,
cede fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre os
seguintes direitos, depósitos e valores (“Cessão Fiduciária”):
(i) os direitos de titularidade da Fiduciante referente à Conta Vinculada Sant’Ana (conforme definido abaixo), incluindo qualquer depósito, valor
ou recurso lá mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, e todos e quaisquer direitos creditórios existentes ou que venham a se constituir
no futuro decorrentes de tais depósitos, valores e recursos, incluindo, sem limitação, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações a eles relacionados, presentes ou futuros, incluindo todos os direitos creditórios contra o Banco Depositário;
(ii) quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, recebidos, adquiridos ou subscritos com os recursos depositados na Conta Vinculada Sant’Ana de
tempos em tempos em decorrência do investimento e/ou aplicação de tal montante em e quaisquer rendimentos, proventos ou recursos
decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e/ou valores mobiliários; e

(iii) todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos pela Fiduciante contra quaisquer credenciadoras participantes do Sistema de Controle
de Garantia de Cartões (“SCG de Cartões”) da Câmara Interbancária de Pagamento (“CIP”) com as quais a Fiduciante tem relacionamento nesta
data (ou seja, Cielo, Redecard, Get Net, Stone e First Data) e venha a ter relacionamento no futuro (“Credenciadoras”), decorrentes de todas as
transações com uso de cartões de crédito e débito de todas as bandeiras utilizadas nesta data (ou seja, Visa, Mastercard, Hipercard, Amex e Elo),
ou que venham a ser utilizadas no futuro, em todos os estabelecimentos comerciais da Fiduciante, conforme descrito no Anexo I
(“Estabelecimentos Comerciais”), englobando transações já efetuadas e transações que venham a ser efetuadas no futuro (“Recebíveis de Cartão
Sant’Ana”). Sendo os itens (i), (ii) e (iii) em conjunto, os “Bens Onerados”).
1.1.1.
A Cessão Fiduciária ora constituída estender-se-á, de pleno direito, independentemente de nova formalidade, aos recebíveis de
cartão, de todas as bandeiras de cartão e Credenciadoras adicionais, incluindo de todos os novos estabelecimentos comerciais que venham ser
abertos, recebidos e/ou adquiridos pela Fiduciante a qualquer tempo (em conjunto, “Recebíveis de Cartão Adicionais” “Estabelecimentos
Comerciais Adicionais” e “Credenciadoras Adicionais”). Os Estabelecimentos Comerciais Adicionais, as Credenciadoras Adicionais bem como
todos e quaisquer Recebíveis de Cartão Adicionais, incorporar-se-ão automaticamente, sempre que couber, à definição de “Estabelecimentos
Comerciais”, “Recebíveis de Cartão Sant’Ana” e “Bens Onerados”, conforme o caso. Sem prejuízo do quanto acima disposto, a Fiduciante se
compromete a celebrar aditamentos ao presente Contrato, em termos substancialmente semelhantes aos aqui constantes, de forma a estender
a garantia ora constituída para quaisquer Estabelecimentos Comerciais Adicionais e Recebíveis Adicionais em até 10 (dez) Dias Úteis da
ocorrência de qualquer das hipóteses acima, cuja celebração será considerada, para todos os fins e efeitos, como meramente declaratória do
ônus já constituído nos termos deste Contrato.”
VIII.

Cessão Fiduciária de Recebíveis (RNF):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)

3. Em 6 de abril de 2017, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos
de Crédito”).
4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações da Brasil Pharma e demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos
Instrumentos de Crédito (em conjunto, os “Devedores”), a Fiduciante concorda, sem prejuízo dos Valores de Livre Movimentação (conforme
abaixo definido), em ceder fiduciariamente em garantia, em favor dos Credores, os Bens Onerados.
(...)
CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável,
cede fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme

alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre os
seguintes direitos, depósitos e valores (“Cessão Fiduciária”):
(i) os direitos de titularidade da Fiduciante referente à Conta Vinculada RNF (conforme definido abaixo), incluindo qualquer depósito, valor ou
recurso lá mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, e todos e quaisquer direitos creditórios existentes ou que venham a se constituir no
futuro decorrentes de tais depósitos, valores e recursos, incluindo, sem limitação, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações a eles relacionados, presentes ou futuros, incluindo todos os direitos creditórios contra o Banco Depositário;
(ii) quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, recebidos, adquiridos ou subscritos com os recursos depositados na Conta Vinculada RNF de
tempos em tempos em decorrência do investimento e/ou aplicação de tal montante em e quaisquer rendimentos, proventos ou recursos
decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e/ou valores mobiliários; e
(iii) todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos pela Fiduciante contra quaisquer credenciadoras participantes do Sistema de Controle
de Garantia de Cartões (“SCG de Cartões”) da Câmara Interbancária de Pagamento (“CIP”) com as quais a Fiduciante tem relacionamento nesta
data (ou seja, Cielo, Redecard, Get Net, Stone e First Data) e venha a ter relacionamento no futuro (“Credenciadoras”), decorrentes de todas as
transações com uso de cartões de crédito e débito de todas as bandeiras utilizadas nesta data (ou seja, Visa, Mastercard, Hipercard, Amex e Elo),
ou que venham a ser utilizadas no futuro, em todos os estabelecimentos comerciais da Fiduciante, conforme descrito no Anexo I
(“Estabelecimentos Comerciais”), englobando transações já efetuadas e transações que venham a ser efetuadas no futuro (“Recebíveis de Cartão
RNF”). Sendo os itens (i), (ii) e (iii) em conjunto, os “Bens Onerados”).
1.1.1.
A Cessão Fiduciária ora constituída estender-se-á, de pleno direito, independentemente de nova formalidade, aos recebíveis de
cartão, de todas as bandeiras de cartão e Credenciadoras adicionais, incluindo de todos os novos estabelecimentos comerciais que venham ser
abertos, recebidos e/ou adquiridos pela Fiduciante a qualquer tempo (em conjunto, “Recebíveis de Cartão Adicionais” “Estabelecimentos
Comerciais Adicionais” e “Credenciadoras Adicionais”). Os Estabelecimentos Comerciais Adicionais, as Credenciadoras Adicionais bem como

todos e quaisquer Recebíveis de Cartão Adicionais, incorporar-se-ão automaticamente, sempre que couber, à definição de “Estabelecimentos
Comerciais”, “Recebíveis de Cartão RNF” e “Bens Onerados”, conforme o caso. Sem prejuízo do quanto acima disposto, a Fiduciante se
compromete a celebrar aditamentos ao presente Contrato, em termos substancialmente semelhantes aos aqui constantes, de forma a estender
a garantia ora constituída para quaisquer Estabelecimentos Comerciais Adicionais e Recebíveis Adicionais em até 10 (dez) Dias Úteis da
ocorrência de qualquer das hipóteses acima, cuja celebração será considerada, para todos os fins e efeitos, como meramente declaratória do
ônus já constituído nos termos deste Contrato.”
IX.

Cessão Fiduciária de Recebíveis (NEX):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)
3. Em 6 de abril de 2017, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com
garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos
de Crédito”).
4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações da Brasil Pharma e demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos
Instrumentos de Crédito (em conjunto, os “Devedores”), a Fiduciante concorda, sem prejuízo dos Valores de Livre Movimentação (conforme
abaixo definido), em ceder fiduciariamente em garantia, em favor dos Credores, os Bens Onerados.
(...)
CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável,
cede fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre os
seguintes direitos, depósitos e valores (“Cessão Fiduciária”):
(i) os direitos de titularidade da Fiduciante referente à Conta Vinculada Nex (conforme definido abaixo), incluindo qualquer depósito, valor ou
recurso lá mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, e todos e quaisquer direitos creditórios existentes ou que venham a se constituir no
futuro decorrentes de tais depósitos, valores e recursos, incluindo, sem limitação, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações a eles relacionados, presentes ou futuros, incluindo todos os direitos creditórios contra o Banco Depositário;
(ii) quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, recebidos, adquiridos ou subscritos com os recursos depositados na Conta Vinculada Nex de
tempos em tempos em decorrência do investimento e/ou aplicação de tal montante em e quaisquer rendimentos, proventos ou recursos
decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e/ou valores mobiliários; e
(iii) todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos pela Fiduciante contra quaisquer credenciadoras participantes do Sistema de Controle
de Garantia de Cartões (“SCG de Cartões”) da Câmara Interbancária de Pagamento (“CIP”) com as quais a Fiduciante tem relacionamento nesta
data (ou seja, Cielo, Redecard, Get Net, Stone e First Data) e venha a ter relacionamento no futuro (“Credenciadoras”), decorrentes de todas as

transações com uso de cartões de crédito e débito de todas as bandeiras utilizadas nesta data (ou seja, Visa, Mastercard, Hipercard, Amex e Elo),
ou que venham a ser utilizadas no futuro, em todos os estabelecimentos comerciais da Fiduciante, conforme descrito no Anexo I
(“Estabelecimentos Comerciais”), englobando transações já efetuadas e transações que venham a ser efetuadas no futuro (“Recebíveis de Cartão
Nex”). Sendo os itens (i), (ii) e (iii) em conjunto, os “Bens Onerados”).
1.1.1.
A Cessão Fiduciária ora constituída estender-se-á, de pleno direito, independentemente de nova formalidade, aos recebíveis de
cartão, de todas as bandeiras de cartão e Credenciadoras adicionais, incluindo de todos os novos estabelecimentos comerciais que venham ser
abertos, recebidos e/ou adquiridos pela Fiduciante a qualquer tempo (em conjunto, “Recebíveis de Cartão Adicionais” “Estabelecimentos
Comerciais Adicionais” e “Credenciadoras Adicionais”). Os Estabelecimentos Comerciais Adicionais, as Credenciadoras Adicionais bem como
todos e quaisquer Recebíveis de Cartão Adicionais, incorporar-se-ão automaticamente, sempre que couber, à definição de “Estabelecimentos
Comerciais”, “Recebíveis de Cartão Nex” e “Bens Onerados”, conforme o caso. Sem prejuízo do quanto acima disposto, a Fiduciante se
compromete a celebrar aditamentos ao presente Contrato, em termos substancialmente semelhantes aos aqui constantes, de forma a estender
a garantia ora constituída para quaisquer Estabelecimentos Comerciais Adicionais e Recebíveis Adicionais em até 10 (dez) Dias Úteis da
ocorrência de qualquer das hipóteses acima, cuja celebração será considerada, para todos os fins e efeitos, como meramente declaratória do
ônus já constituído nos termos deste Contrato.”

X.

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Conta Eventos de Liquidez):

“CONSIDERANDO QUE:
(...)

3. Nesta data, a Brasil Pharma aprovou a emissão das debêntures da sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia
real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Brasil Pharma (“Debêntures”, e, em conjunto com a CCB, os “Instrumentos de
Crédito”).
4. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações da Brasil Pharma e demais coobrigados e garantidores perante os Credores no âmbito dos
Instrumentos de Crédito (em conjunto, os “Devedores”), as Fiduciantes concordam em ceder fiduciariamente em garantia, em favor dos
Credores, os Bens Onerados (conforme abaixo definido).
(...)
CLÁUSULA I
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
1.1.
Em garantia do fiel e integral pagamento e cumprimento de todas as obrigações dos Devedores perante os Credores, principais e
acessórias, presentes ou futuras, seja na data de vencimento originalmente pactuada, seja em decorrência de um vencimento antecipado, e todo
e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelos Devedores
perante os Credores no âmbito dos Instrumentos de Crédito e respectivos instrumentos de garantia, incluindo ainda, mas não se limitando, a
penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, conforme venham a
ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos (“Obrigações Garantidas”), as Fiduciantes, em caráter irrevogável e irretratável,
cedem fiduciariamente, em primeiro grau, em garantia, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, em favor dos
Credores nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), do artigo 18 da Lei
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728/65”), o domínio resolúvel e a posse indireta de todos os seus direitos principais e acessórios, atuais e futuros, sobre os
seguintes direitos, depósitos e valores (“Cessão Fiduciária”):

(i) todos os direitos creditórios detidos pelas Fiduciantes contra Banco Depositário referentes às respectivas Contas (conforme definido abaixo)
de suas respectivas titularidades, incluindo qualquer depósito, valor ou recurso lá mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, e todos e
quaisquer direitos creditórios existentes ou que venham a se constituir no futuro decorrentes de tais depósitos, valores e recursos, incluindo,
sem limitação, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações a eles relacionados, presentes ou futuros; e
(ii) quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, recebidos, adquiridos ou subscritos ou ainda, rendimentos obtidos com os recursos depositados
nas respectivas Contas de tempos em tempos em decorrência do investimento e/ou aplicação de tal montante e quaisquer rendimentos,
proventos ou recursos decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e valores mobiliários e/ou outras aplicações financeiras (sendo os
itens (i) e (ii) em conjunto, os “Bens Onerados”).
1.1.1.
Para fins do artigo 1.362 do Código Civil, do artigo 66-B da Lei 4.728/65 e artigo 18 da Lei 9.514/97, as principais condições e
características das Obrigações Garantidas, conforme previstas nos Instrumentos de Crédito aos termos lá constantes, encontram-se descritas no
Anexo I ao presente Contrato.”
XI.
“
(...)

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios:

(...)

*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia.
**Texto extraído da Escritura de Emissão de Debêntures.

ANEXO III
INADIMPLEMENTOS

Em AGD, realizada em 02/02/2018, foi deliberado pelo vencimento antecipado das Debêntures, em virtude do pedido de recuperação judicial
da Emissora e por sociedades do mesmo grupo econômico em litisconsórcio ativo, conforme notificação de vencimento antecipado
encaminhada pelo Agente Fiduciário à Companhia e aos Fiadores em 07/02/2018, nos termos da cláusula 7.6.1, item (vii) da Escritura de
Emissão.
De acordo com as informações obtidas, verificamos o(s) seguinte(s) inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operação, além
dos mencionados em outros itens deste relatório:
i.
ii.

Não pagamento dos valores remanescentes de Principal, Juros, Multa e Mora, devidos em virtude do vencimento antecipado da
Emissão, acima mencionado; e
A Emissora não cumpriu suas obrigações de caráter documental*.

Segue abaixo a lista do(s) processo(s) judicial(is) em trâmite:
1)
Processo nº: 1000990-38.2018.8.26.0100
Ação: Recuperação judicial
Juízo: 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais Foro Central Comarca de São Paulo

Recuperandas: Brasil Pharma S.A e Outras

* Para maiores informações acerca do inadimplemento sinalizado, favor contatar por e-mail a equipe cedoc@pentagonotrustee.com.br

