PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1
AVISO AOS ACIONISTAS
EXTENSÃO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PRFM3 - (“Companhia” ou
“Profarma”), em retificação às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 16 de
fevereiro de 2018 (“Segundo Aviso aos Acionistas”), vem comunicar aos Senhores Acionistas e
ao mercado em geral que o prazo para exercício do direito de subscrição de sobras, relativo ao
aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de
janeiro de 2018 (“Aumento de Capital”), inicialmente previsto para se encerrar em 23 de fevereiro
de 2018, foi dilatado em 03 (três) dias úteis e se encerrará em 28 de fevereiro de 2018.
Em virtude da referida alteração, o item 4 (Direito de Subscrição de Sobras e Período de
Subscrição) do Segundo Aviso aos Acionistas, passa a vigorar de acordo com os termos e
condições abaixo descritos, sendo ratificados todos os demais itens:
Segundo Aviso aos Acionistas
“4. Direito de Subscrição de Sobras e Período de Subscrição: Os investidores que (i)
tenham subscrito Ações durante o período de exercício do direito de preferência; e (ii) tenham
manifestado, no boletim de subscrição relativo ao exercício do direito de preferência,
interesse na reserva de Sobras do 1º Rateio de Sobras; deverão exercer tal direito, entre os
dias 19 de fevereiro de 2018, inclusive, e 28 de fevereiro de 2018, inclusive. ”
Informações Adicionais e mais detalhadas sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no
site da Companhia (www.profarma.com.br/ri), no telefone (21) 4009- 0270, fax 21 2491-3906,
ou pelo email ri@profarma.com.br, ou ainda, no site da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da
regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

