PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1
SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
Em sede de assembleia geral ordinária e extraordinária da Profarma Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), realizada aos 30 dias do mês de abril de 2018,
às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bl. P, 3º andar (“AGOE”), os acionistas deliberaram:
Em sede Assembleia Geral Ordinária:
1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, o Relatório
dos Auditores Independentes, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
2. Aprovar, sem ressalvas, a remuneração global anual da Administração, na forma prevista na
proposta da administração reapresentada pela Companhia no site da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) em 04 de abril de 2018 (“Proposta da Administração”), a qual será
individualizada pelo Conselho de Administração.
3. Aprovar, sem ressalvas, a instalação e consequente eleição dos seguintes membros do Conselho
Fiscal, com prazo de mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária
que examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018: os Srs. (i) Sr. Gilberto Braga e o seu
suplente Sr. Jorge Ribeiro dos Passos Rosa; (ii) Sr. Elias de Matos Brito e o seu suplente Sr.
Ronaldo dos Santos Machado; (iii) Sr. Flavio José Rissato Adorno e o seu suplente Sr.
Fernando de Camargo Luiz.
A qualificação dos membros do Conselho Fiscal constou da ata da AGOE, a qual será
oportunamente disponibilizada pela Companhia, por meio dos canais oficiais de comunicação.
4. Adicionalmente, foram eleitos pelos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, em
votação em separado, os seguintes membros do Conselho Fiscal, com prazo de mandato de 1 (um)
ano, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2018: Sr. Marcello Joaquim Pacheco e o seu suplente Sr. Murici dos Santos.
A qualificação dos membros do Conselho Fiscal constou da ata da AGOE, a qual será
oportunamente disponibilizada pela Companhia, por meio dos canais oficiais de comunicação.

5. Foi atribuída a cada membro do Conselho Fiscal em exercício a remuneração igual a 10% da
remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor Executivo da Companhia, não computados
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do artigo 162, §3º da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
6. Aprovar, sem ressalvas, a indicação do Sr. Gilberto Braga, acima qualificado, como Presidente
do Conselho Fiscal, para o exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2018.
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7. Aprovar, sem ressalvas, a fixação do número de membros do Conselho de Administração em 7
membros.
8. Aprovar, sem ressalvas, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a se expirar na Assembleia Geral Ordinária que
discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social a
se encerrar em 31 de dezembro de 2019, nos termos previstos na Proposta da Administração.
Em sede Assembleia Geral Extraordinária
9. Aprovar, sem ressalvas, a exclusão os itens “ii” e “v” do artigo 3º do Estatuto Social e a realização
dos ajustes acessórios decorrentes dessas exclusões, nos termos e pelas razões descritas na
Proposta da Administração.
10. Aprovar, sem ressalvas, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir
o aumento do capital social da Companhia, aprovado em 05 de janeiro de 2018 e homologado em
20 de março de 2018, pelo Conselho de Administração, nos termos e pelas razões descritas na
Proposta da Administração.
11. Aprovar, sem ressalvas, a consolidação o Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a
alteração aprovada na forma dos itens 9. e 10. acima.
No prazo estabelecido no Artigo 21, inciso X, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, o inteiro teor da ata da AGOE será disponibilizado no website da Comissão de
Valores Mobiliários – www.cvm.com.br – bem como no site de RI da Companhia –
www.parcorretora.com.br/ri.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2018.

_____________________________________
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

