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COMUNICADO AO MERCADO

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ/MF nº 58.430.828/0001-60
NIRE nº 353.0041640-6
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, 2.833
06705-030, Cotia, SP
Código ISIN das Ações nº BRBLAUACNOR8
Código de negociação das Ações na B3: BLAU3
Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a BLAU FARMACÊUTICA S.A. (“Companhia”) e o
acionista vendedor pessoa física identificado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau Farmacêutica S.A. (“Prospecto Preliminar”
e “Acionista Vendedor”, respectivamente), conjuntamente com o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador
Líder” ou “Agente Estabilizador”), o Banco J. Safra S.A. (“J. Safra”), o Banco J.P. Morgan S.A.
(“J.P. Morgan”) e o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador
Líder, o J. Safra e o J.P. Morgan, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público informar que:
(i)

nesta data, foi solicitada perante a CVM, nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 400, a
interrupção, por até 60 (sessenta) dias úteis, do prazo de análise do pedido de registro da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Oferta”), em decorrência da atual conjuntura de mercado; e

(ii)

os termos e condições da Oferta poderão ser revistos e eventuais modificações serão oportunamente
comunicadas ao mercado por meio de publicação de Aviso ao Mercado com novo cronograma,
novas condições para recebimento de reservas e eventuais novos termos e condições da Oferta.

Tendo em vista o acima exposto, todos os pedidos de reserva e/ou intenções de investimento serão
automaticamente cancelados. Caso os investidores já tenham efetuado qualquer pagamento, estes serão
devolvidos, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos eventualmente incidentes (se a alíquota for superior a zero), no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis contados deste Comunicado ao Mercado.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da
ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das
instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Cotia, 07 de fevereiro de 2018.

Coordenadores da Oferta

Instituições Consorciadas

