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1.

INTRODUÇÃO

Conforme edital a ser publicado na data de 25 de abril de 2014, será convocada Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”), da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
(“Companhia”), a ser realizada em 12 de maio de 2014, para deliberar sobre o aumento do
capital social da Companhia, por subscrição particular, no valor mínimo de R$ 186.680.182,50
(cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos) e no valor máximo de R$ 335.553.075,00 (trezentos e trinta e cinco milhões,
quinhentos e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais), mediante a emissão de, no mínimo,
8.296.897 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no máximo, de
14.913.470 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço
unitário de R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), a serem integralizadas em moeda
corrente nacional, aumento esse previsto pela Companhia conforme divulgado em Fato
Relevante datado de 24 de março de 2014.
Para tanto, conforme o estabelecido no artigo 14 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“Instrução CVM 481/09”), a Companhia deve fornecer aos seus acionistas as
informações constantes do Anexo 14 da Instrução CVM 481/09. Essas informações estão
disponibilizadas no Anexo I desta Proposta.
Por fim, nos termos do artigo 6º, parágrafo único da Instrução CVM 481/09, a Companhia
informa que os documentos pertinentes à ordem do dia foram postos à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da Companhia
(www.profarma.com.br/ri), no dia 24 de abril de 2014.

2.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

A Companhia propõe o aumento do seu capital social no valor mínimo de R$ 186.680.182,50
(cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos) e no valor máximo de R$ 335.553.075,00 (trezentos e trinta e cinco milhões,
quinhentos e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais) mediante a emissão de, no mínimo,
8.296.897 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no máximo, de
14.913.470 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço
unitário de R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), a serem integralizadas em moeda
corrente nacional, quando da efetivação da subscrição.
Referido aumento foi previsto pela Companhia e divulgado em Fato Relevante datado de 24 de
março de 2014, em virtude da celebração, na mesma data, do Contrato de Subscrição de
Ações da Profarma (Profarma Share Subscription Agreement), entre BPL Brazil Holding
Company, AmerisourceBergen Corporation, BMK Participações S.A. e a Companhia, o qual
prevê, além de outros termos e condições, o compromisso de subscrição pela BPL Brazil
Holding Company de 8.296.897 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, ao
preço de R$22,50 por ação (equivalente ao valor mínimo do aumento de capital acima
descrito). Esse investimento, a ser realizado mediante a cessão pela BMK, holding controladora
da Profarma, do seu direito de preferência na subscrição de ações de emissão da companhia,
faz parte de uma associação estratégica da Amerisource com a Profarma, que engloba o
financiamento da estratégia de crescimento da Profarma e a criação da “Profarma Specialty”,
joint venture com a AmerisourceBergen para atuação em especialidades farmacêuticas.
A realização da subscrição pela BPL Brazil Holding Company e, portanto, também a efetivação
do aumento do capital proposto, estão condicionadas à implementação do fechamento da
operação nos termos previstos no contrato, que estabelece condições precedentes
semelhantes àquelas usualmente existentes em transações de aquisições/subscrições de
ações, quais sejam, de modo geral: (i) as declarações prestadas pelas partes devem ser
verdadeiras, (ii) as partes devem ter cumprido as obrigações acordadas no contrato para
possibilitar o fechamento; (iii) todas as autorizações necessárias devem ter sido obtidas e
nenhuma ordem judicial ou lei impedindo o fechamento deve ter sido emitida.
Considerando o compromisso de subscrição do valor mínimo do aumento de capital pela BPL
Brazil Holding Company, bem como que a estipulação de um valor máximo (estabelecido em
R$335.553.075,00 correspondente à emissão de 14.913.470 de ações) visa possibilitar a
subscrição por outros acionistas ou cessionários do direito de subscrição destes, de ações da
Companhia, caso ao final do prazo para exercício do direito de preferência tenham sido
subscritas ações em valor igual ou maior do que o mínimo, mas que não atinjam o número
máximo previsto, a homologação do aumento de capital ora proposto será parcial, eliminandose as sobras após o eventual rateio entre os acionistas da Companhia, caso estes solicitem
reserva de sobras.
Por essa razão, em observância ao Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 01/2014, emitido em 06 de
fevereiro de 2014, a Companhia informa que existe a possibilidade de subscrição e
homologação do aumento de capital sejam parciais , na hipótese de serem subscritas ações
que perfaçam o limite mínimo total de R$186.680.182,50 (cento e oitenta e seis milhões,
seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e que não seja
atingido o limite máximo total de R$ 335.553.075,00 (trezentos e trinta e cinco milhões,
quinhentos e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais).

Assim sendo, os subscritores de ações emitidas no âmbito desse aumento de capital terão o
direito de condicionar sua decisão de subscrição (i) a que o aumento de capital se verifique no
valor da subscrição mínima proposta ou (ii) a uma quantidade proporcional de ações definida a
seu critério conforme os termos finais em que for efetivado o aumento de capital.
Em relação à proposta acima, são submetidas aos acionistas da Companhia as informações
relativas ao aumento do capital social da Sociedade, conforme art. 14 e Anexo 14 da Instrução
CVM 481/09 (Anexo I).

3.

ANEXO I

AUMENTO DE CAPITAL
(Anexo 14 da Instrução CVM 481/09)
1. Informar valor do aumento e do novo capital social.
Propõe-se que o valor do aumento de capital seja de no mínimo, R$186.680.182,50 (cento e
oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos) e, no máximo, de R$ 335.553.075,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quinhentos
e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais), dependendo o novo valor do capital social, do
montante do aumento a ser finalmente homologado, ressaltando-se que, atualmente, o capital
social da Companhia integralmente subscrito e integralizado é de R$ 400.112.159,25
(quatrocentos milhões, cento e doze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos).
2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em
ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c)
capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações.
O aumento de capital será realizado mediante a subscrição de novas ações, com a emissão
de, no mínimo, 8.296.897 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no
máximo, de 14.913.470 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a
serem integralizadas mediante pagamento em moeda corrente nacional, quando da efetivação
da subscrição.
3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências
jurídicas e econômicas.
O aumento de capital destina-se a prover recursos à Companhia visando, essencialmente, ao
financiamento da sua estratégia de crescimento, bem como ao desenvolvimento e à
manutenção de seus negócios, por meio de sua capitalização e ingresso de novo acionista
estratégico ao quadro social da Companhia, a BPL Brazil Holding Company, subsidiária da
AmerisourceBergen Corporation, a qual poderá vir a deter até 19,9% do capital social da
Companhia em decorrência da subscrição de novas ações emitidas. O aporte de
R$186.680.182,50 (cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e
dois reais e cinquenta centavos) pela BPL Brazil Holding Company será viabilizado por meio da
cessão pela BMK Participações S.A., controladora da Companhia, sem contraprestação
financeira à cedente, do seu direito de preferência na subscrição de ações de emissão da
Companhia.
O aumento de capital poderá ser acompanhado pelos demais acionistas da Companhia que
desejarem exercer o direito de preferência a eles garantido por lei e nos termos do seu estatuto
social. A partir do dia seguinte à data da assembleia que deliberar sobre o aumento de capital
ora proposto, as ações da Companhia serão negociadas ex-direitos de subscrição.
Não há consequências jurídicas aplicáveis além daquelas normas decorrentes do aumento de
capital.

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.
O parecer será fornecido aos acionistas, na forma do artigo 163, III da Lei nº 6.404/76.
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações.
a.

Descrever a destinação dos recursos.

Os recursos obtidos pela Companhia serão destinados à conta de capital social da Companhia,
ou seja, não haverá qualquer alocação para reserva ou outra conta.
b.

Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe.

O aumento de capital será realizado mediante a emissão de, no mínimo, 8.296.897 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no máximo, de 14.913.470 ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem integralizadas em
moeda corrente nacional quando da efetivação da subscrição.
c.
Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas.
As ações ordinárias emitidas participarão em igualdade de condições com as ações atualmente
existentes em relação aos direitos previstos no estatuto social e à distribuição de dividendos e
juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de
sua emissão.
d.

Informar se a subscrição será pública ou particular.

A subscrição será particular.
e.
Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações
no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses
montantes já forem conhecidos.
Não aplicável.
f.
Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua
fixação deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição
pública.
O preço de emissão será de R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por ação
ordinária.
g.
Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem
valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital.
Não aplicável.
h.
Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,
sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento.

Os administradores entendem que o aumento de capital acompanhado do ingresso de novo
acionista estratégico se justifica como forma de financiar sua estratégia de crescimento e
reforçar a estrutura de capital da Companhia. Além disso, o ingresso da BPL Brazil Holding
Company, subsidiária da AmerisourceBergen Corporation no capital da Companhia, como parte
da associação, poderá permitir à Companhia dar continuidade ao movimento iniciado com as
recentes aquisições da Prodiet e da Arpmed para consolidar sua posição no mercado de
especialidades farmacêuticas, aproveitando-se da tecnologia e know-how para gerenciamento
de vendas e distribuição de especialidades da AmerisourceBergen, uma das maiores
companhias fornecedoras de serviços e produtos farmacêuticos do mundo, tendo a proposta
de aumento de capital sido aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada em 24 de abril de 2014.
Além disso, como o aumento de capital se dará por meio de subscrição particular respeitandose o direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia de participarem desse aumento
na proporção de suas participações sociais, a diluição só ocorrerá caso os acionistas deixem
de exercer seu respectivo direito de preferência. Caso contrário, os acionistas manterão suas
participações atuais no capital social. O preço de emissão das ações no aumento de capital foi
fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do inciso I
do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, conforme melhor descrito no item 5 (i) abaixo.
i.
Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar,
pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.
A metodologia utilizada para calcular o preço de emissão foi a de fluxo de caixa descontado,
que considera a rentabilidade futura da Companhia e é a metodologia usualmente adotada
para avaliar o valor das ações de empresas por melhor capturar os elementos que a afetam de
maneira abrangente, além de constituir-se uma técnica de natureza econômica capaz de refletir
de forma mais consistente o valor da Companhia.
j.
Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao
valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi
determinado.
O valor de R$ 22,50 por ação representa um prêmio de aproximadamente 30% sobre a cotação
das ações da Profarma em 24/03/2014 (data da publicação do Fato Relevante da transação).
Além dos aspectos econômicos, conforme explicado nos itens “i” e “k”, o prêmio resultante foi
baseado também em uma visão estratégica comum das duas empresas – AmerisourceBergen
Corporation e Profarma – com relação ao futuro do mercado farmacêutico brasileiro, que tem
apresentado taxas de crescimento anuais em torno de 10% nos últimos 10 anos e seguindo o
IMS Health, com perspectivas de seguir crescendo em taxas similares nos próximos anos, em
aproximadamente 11%.
A associação estratégica permitirá a Profarma dar continuidade aos movimentos dos últimos 3
anos no sentido de ampliar sua participação em outros segmentos do mercado farmacêutico
brasileiro – notadamente os mercados hospitalar e de especialidades e o varejo farmacêutico.
k.
Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço
de emissão.
Os estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão consideraram uma taxa média de

crescimento anual da Receita Bruta de aproximadamente 8,5% a.a. durante o período de
projeção, com uma margem EBITDA entre 3,0% e 4,0% e um ciclo de caixa médio de
aproximadamente 35 dias. Utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado, com um
custo médio ponderado de capital (WACC) de 12,1% e uma taxa de crescimento da
perpetuidade variando de 0,5% a 1,5% em termos reais (ou 5,8% a 6,9% em termos nominais),
estimou-se um valor empresarial da Companhia entre R$ 1,121 bilhões e R$ 1,300 bilhões e
um valor acionário entre R$ 674 milhões e R$ 854 milhões (descontando do valor empresarial o
endividamento líquido da Companhia em 31/12/2013), equivalente a um preço por ação entre
R$ 20,3 e R$ 25,7.
l.
Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia
nos mercados em que são negociadas, identificando:
i.

ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos.
Período

Média

Mínima

Máxima

2011

12,93

8,29

16,19

2012

11,83

8,90

15,54

2013

18,51

12,96

23,60

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois)
anos.
Média

2012

2013

1T

10,88

17,39

2T

9,85

19,34

3T

11,76

19,11

4T

14,32

18,10

Mínima

2012

2013

1T

9,46

12,96

2T

8,68

14,80

3T

9,67

14,70

4T

13,24

16,60

Máxima

2012

2013

1T

12,06

23,60

2T

11,07

22,37

3T

15,19

20,90

4T

15,40

19,48

iii.

iv.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis)
meses.
Cotação

Média

Mínima

Máxima

out/13

17,71

17,45

18,01

nov/13

18,08

16,60

19,48

dez/13

18,59

18,20

18,95

jan/14

16,58

15,51

18,82

fev/14

15,00

14,82

15,10

mar/14

14,91

13,98

16,75

Cotação média nos últimos 90 dias.
Cotação

Média

90 dias

16,83

m.
Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos
últimos 3 (três) anos.
Em 2013 houve aumento de capital via Stock Options e o preço de emissão de ações foi de R$
13,44 por nova ação ordinária.
Em 2012 houve aumento de capital via Stock Options e o preço de emissão de ações foi de R$
7,40 por nova ação ordinária.
Em 2011 houve aumento de capital via Stock Options e o preço de emissão de ações foi de R$
7,40 por nova ação ordinária.
n.

Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão.

Como os acionistas serão titulares de preferência na subscrição das novas ações, caso
exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos
acionistas, com exceção da acionista controladora BMK Participações S.A., que pretende
renunciar expressamente ao seu direito de preferência em favor da BPL Brazil Holding
Company.
Em caso de não exercício do direito de preferência dos demais acionistas, exceto a BPL Brazil
Holding Company, ou seja, considerando o aumento mínimo de R$ 186.680.182,50 (cento e
oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais), com a emissão de
8.296.897 novas ações, a diluição dos demais acionistas que não subscreveram ações no
aumento de capital será equivalente à 24,98% do capital social da Companhia.
Como exemplo, cada 10,0% de participação acionária na Companhia anterior ao aumento de
capital, corresponderão a 8,0% de participação acionária na Companhia pós aumento de
capital, considerando a hipótese acima.

o.
Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações
emitidas.
As ações subscritas pelos acionistas deverão ser integralizadas à vista na data da efetiva
subscrição, em moeda corrente nacional.
p.
Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas
ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito.
Os acionistas possuem direito de preferência, que poderá ser livremente cedido, nos termos do
art. 171, §6º, da Lei nº 6.404/76, sendo que a Companhia consigna desde já que a acionista
controladora BMK Participações S.A. renunciará expressamente ao seu direito de preferência
em favor da BPL Brazil Holding Company.
Observados os procedimentos estabelecidos pelo agente escriturador e pela BM&FBovespa,
após a aprovação do aumento pela Assembleia Geral, os acionistas terão um prazo de 30
(trinta) dias contados da publicação do respectivo aviso aos acionistas para exercerem o seu
direito de preferência para subscrição das novas ações emitidas, de acordo com as respectivas
proporções detidas no capital social da Companhia. A partir do dia seguinte à data da
assembleia que deliberar sobre o aumento de capital ora proposto, as ações da Companhia
serão negociadas ex-direitos de subscrição.
q.

Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras

Não há previsão de sobras, dado que está prevista a subscrição e respectiva homologação
parciais do aumento do capital social, desde que o valor do aumento do capital social seja
aprovado entre o valor mínimo de R$186.680.182,50 (cento e oitenta e seis milhões,
seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e o valor máximo de
R$335.553.75,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e
setenta e cinco reais). Caso durante o prazo para exercício do direito de preferência sejam
solicitadas reservas de sobras, será efetuado o rateio de tais sobras entre os acionistas
solicitantes. Não haverá leilão de sobras.
r.
Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja
previsão de homologação parcial do aumento de capital
Caso ao final do prazo para exercício do direito de preferência tenham sido subscritas ações
em valor igual ou maior do que o mínimo, mas que não atinjam o número máximo previsto, a
homologação do aumento de capital ora proposto será parcial, eliminando-se as sobras após o
eventual rateio entre os acionistas da Companhia, caso, no Boletim de Subscrição respectivo,
seja solicitada a reserva de sobras.
Por essa razão, em observância ao Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 01/2014, emitido em 06 de
fevereiro de 2014, a Companhia informa que existe a possibilidade de que a subscrição e a
respectiva homologação do aumento de capital ocorram de forma parcial, desde que sejam
subscritas ações que perfaçam o limite mínimo total de R$186.680.182,50 (cento e oitenta e
seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e que
não seja atingido o limite máximo total de R$ 335.553.075,00 (trezentos e trinta e cinco
milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais), não havendo, portanto,
leilão de sobras.

Assim sendo, os subscritores de ações emitidas no âmbito desse aumento de capital terão o
direito de, no boletim de subscrição, condicionar sua decisão de subscrição (i) a que o aumento
de capital se verifique no valor da subscrição mínima proposta ou (ii) a uma quantidade
proporcional de ações definida a seu critério conforme os termos finais em que for efetivado o
aumento de capital.
s.
Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em
bens.
Não aplicável.
i.

Apresentar descrição completa dos bens.
Não aplicável.

ii.

Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da
companhia e o seu objeto social.
Não aplicável.

iii.

Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível.
Não aplicável.

6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
Não aplicável.
a.
Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou
distribuição de novas ações entre os acionistas.
Não aplicável.
b.
Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem
modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal.
Não aplicável.
c.

Em caso de distribuição de novas ações.

Não aplicável.
i.

Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe.
Não aplicável.

ii.

Informar o percentual que os acionistas receberão em ações.
Não aplicável.

iii.

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas.
Não aplicável.

iv.

Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que
os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
Não aplicável.

v.

Informar o tratamento das frações, se for o caso.
Não aplicável.

d.

Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976.

Não aplicável.
e.
Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima,
quando cabível.
Não aplicável.
7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por
exercício de bônus de subscrição.
Não aplicável.
a.
Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe.
Não aplicável.
b.
Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas.
Não aplicável.

