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
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 –
(“Companhia” ou “Profarma”), comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que
recebeu correspondência, no dia 12 de abril de 2017, de 5 (cinco) fundos geridos pela Vinci
Equities Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci”), bem como, um e-mail, no dia 17 de abril de 2017,
do Banco Fator, outro acionista minoritário da Companhia, indicando os nomes abaixo elencados
para compor o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição em separado de
membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia a se realizar em 28 de abril de 2017, às 11:00 horas em sua sede social. Os candidatos
indicados estão apresentados a seguir:
Candidatos indicados pelos Fundos geridos pela Vinci:


Marcello Joaquim Pacheco, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de
identidade nº 18.975.204, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 112.459.108-76,
residente e domiciliado na Rua Jacarandá, 121, Chácaras Bela Vista, Mairiporã/SP, CEP 07600970, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e


Murici dos Santos, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF nº 248.933.788-21,
residente e domiciliado na Rua Estrada Sarkis Tellian, nº. 836, bairro Santa Inês, Mairiporã/SP,
CEP: 07600-000 para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.
Candidatos indicados pelo Banco Fator:


Axel Erhard Brod, alemão, divorciado, administrador de empresas, portador do
documento de identidade nº RNE W 432250 Z, inscrito no CPF/MF nº 787.729.907-91, residente
e domiciliado na Rua Sacopã 852 Bl 2 Ap 203, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 22471-180, para o cargo
de membro efetivo do Conselho Fiscal; e


Christiano Ernesto Burmeister, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº
568.995.138-20, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.
Para mais informações sobre os candidatos indicados pela Vinci e pelo Banco Fator, vide Proposta
da Administração da Companhia, reapresentada na presente data, para contemplar as informações
dos referidos candidatos e disponível nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e de relações com investidores da Companhia (www.profarma.com.br/ri).
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

