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DELIBERAÇÕES CIRCULARES ESCRITAS DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

DA COMPANHIA 
 

Em 14 de agosto de 2020 

 
Os abaixo assinados:  

- Samira Sakhia;  

- Robert Lande; 

- Nicolas Sujoy; e 

- Gaelle Lamotte  

 

são membros do conselho de administração (cada qual é “Conselheiro” e coletivamente 

compõem o “Conselho de Administração”) da Companhia. 

 

De acordo com o Artigo 28.7 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”), o Conselho de 

Administração, por unanimidade, consente e concorda, ao assinar este consentimento por escrito, 

com a adoção das deliberações a seguir, tendo o mesmo efeito caso tais deliberações tivessem 

sido adotadas por unanimidade de votos numa reunião do Conselho de Administração 

devidamente convocada e realizada. 

 

CONSIDERANDO QUE, no dia 21 de julho de 2017, a Companhia foi autorizada a listar e a 

negociar Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) na Bolsa de Valores de São Paulo (“Negociação 

de BDRs”);  

 

CONSIDERANDO QUE, concomitantemente à Negociação de BDRs, a Companhia recebeu 

autorização para listar e negociar suas ações ordinárias, as quais são ações que dão lastro aos 

BDRs no mercado Euro MTF, o mercado de ações não regulado operado pela Bolsa de Valores de 

Luxemburgo (“LuxSE”), sob o ISIN LU1650052365 (“Ações”);  

 



CONSIDERANDO QUE, no dia 29 de novembro de 2019, a 11718991 CANADA INC, subsidiária 

integral da Knight Therapeutics Inc. (o “Acionista Controlador”), adquiriu 54.348.749 ações, 

representando 51,21% do capital social total da Companhia (excluindo os BDRs mantidos em 

tesouraria); 

 

CONSIDERANDO QUE, no dia 15 de julho de 2020, o Acionista Controlador, conforme previsto 

na Seção 12 do Estatuto Social da Companhia, e com o intuito de cumprir sua obrigação 

estatutária de realizar uma oferta pública para a aquisição dos BDRs em circulação e de realizar a 

descontinuação voluntária do programa de BDRs (“Descontinuidade do Programa de BDRs”), o 

Acionista Controlador promoveu uma oferta pública para a aquisição dos BDRs remanescentes na 

Bolsa de Valores de São Paulo (“Oferta Pública de Aquisição”); 

 

CONSIDERANDO QUE, no dia 14 de agosto de 2020, a oferta pública foi concluída, e a condição 

de descontinuidade para a Descontinuidade do Programa de BDRs foi atendida. Como 

consequência, a Companhia pretende realizar o cancelamento da sua listagem e negociação 

(“Deslistagem”) dos BDRs na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)) 

e o cancelamento do registro de emissor estrangeiro classe “A” na Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”); 

 

CONSIDERANDO QUE, os conselheiros asseguram que não possuem conflito de interesses 

relacionados aos assuntos dessas deliberações e que podem, portanto, proceder à adoção das 

medidas referidas de forma devida; 

 

CONSIDERANDO QUE, os conselheiros partilham da opinião de que os assuntos ora referidos, 

favorecem a Companhia de forma relevante, representam seus melhores interesses, beneficiam 

seus negócios e têm como objetivo a continuidade de tais negócios da Companhia; 

 

CONSIDERANQUE QUE, os conselheiros possuem conhecimento detalhado sobre a operação 

descrita acima, receberam as informações necessárias a respeito da Deslistagem na B3, bem como 

a versão mais recente dos documentos referentes a tal operação, analisaram cuidadosamente tais 

documentos e têm familiaridade com seu conteúdo; 

 

Agora, portanto, após as devidas considerações, o Conselho de Administração, por unanimidade, 

julga conveniente deliberar o seguinte:  

 
 



Primeira deliberação 
  
Aprovar a Descontinuidade do Programa de BDRs e a Deslistagem. 
 

Segunda deliberação  
 
Cada conselheiro, atuando individualmente, tem plenos poderes de substituição, sendo 
autorizados, capacitados e dirigidos, em nome da Companhia, a fazer e entregar, ou a fazer com 
que seja feito e entregue, todo e qualquer requerimento, relatório, comunicado, carta, solicitação 
ou outro documento perante a CVM, a B3 ou qualquer outra entidade governamental ou 
autoridade reguladora no Brasil, bem como a realizar, ou a fazer com que seja realizado, todo e 
qualquer outro ato, que, na opinião de tal conselheiro, possa ser necessário, apropriado ou 
desejável, a fim de permitir que a Companhia, de forma completa e imediata, cumpra o propósito 
e a intenção referente à deliberação mencionada acima.   
   
O Conselho deliberou que todas as medidas até agora tomadas por qualquer um dos conselheiros, 
diretores, representantes ou agentes da Companhia, em conexão com a deliberação mencionada 
acima, sejam ora ratificadas, confirmadas e aprovadas, em todos os aspectos, como atos da 
Companhia.   
  
As presentes deliberações podem ser firmadas em vias. Todas essas vias, juntas, constituirão um 
único e mesmo instrumento.  
  

A data das presentes deliberações circulares escritas por unanimidade é a data da última 
assinatura de um membro do Conselho.   
 
 

[A seguir, a página de assinaturas]  
  



[PÁGINA DE ASSINATURAS DAS DELIBERAÇÕES CIRCULARES ESCRITAS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DATADA CONFORME A DESCRIÇÃO ACIMA] 

 
 
 

 
 

    
Assinatura: _______________________________    
Nome:   Samira Sakhia 
Cargo:   Conselheira 
Data: 14 de agosto  
 
 
 
 
Assinatura: _______________________________    
Nome:   Robert Lande 
Cargo:   Conselheiro 
Data: 14 de agosto 
 
 
 
 
Assinatura: _______________________________    
Nome:   Nicolas Sujoy 
Cargo:   Conselheiro 
Data: 14 de agosto 
 
 
 
 
Assinatura: _______________________________    
Nome:   Gaelle Lamotte 
Cargo:   Conselheira 
Data: 14 de agosto 
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