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
ABERTURA DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”)
vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
realizada em 12 de maio de 2014 aprovou o aumento do capital social da Companhia descrito no Fato Relevante de 24 de
março de 2014, de acordo com os termos e condições abaixo descritos:
1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O valor do aumento de capital será 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 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) passando
dos atuais R$400.112.159,25 (quatrocentos milhões, cento e doze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos) para o valor acrescido do aumento definitivo, a ser homologado pelo Conselho de Administração da Companhia
em momento oportuno (“Aumento de Capital”). Em observância ao Oficio-Circular/CVM/SEP/nº01/2014, de 06.02.2014, a
Companhia informa que o Aumento de Capital poderá ser homologado, ainda que parcialmente subscrito (observada a
subscrição do valor mínimo acima indicado), sem leilão de sobras. Na hipótese da não realização do valor mínimo do
aumento, a emissão de ações será cancelada.
2. QUANTIDADES/ESPÉCIES/CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES EMITIDAS: Serão emitidas, no mínimo, 8.296.897 (oito
milhões, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e sete) ações e, no máximo, 14.913.470 (quatorze milhões,
novecentos e treze mil, quatrocentos e setenta) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações emitidas serão em tudo idênticas às ações da Companhia já existentes e conferirão os mesmos direitos aos seus
titulares, que participarão de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que
vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital.
3. PREÇO DE EMISSÃO POR AÇÃO: O preço de emissão por ação ordinária é de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta
centavos), estabelecido nos termos do artigo 170, §1º, I da Lei das Sociedades por Ações.
4. RAZÕES DO AUMENTO DE CAPITAL: Conforme divulgado em Fato Relevante datado de 24 de março de 2014, fopi
celebrado na mesma data, o 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, sob os
termos e condições acordadas, 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.
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5. DIREITO DE PREFERÊNCIA E NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES: Os acionistas da Companhia que forem titulares de ações
de emissão da Companhia em 12 de maio de 2014 farão jus ao exercício do direito de preferência na subscrição das novas
ações emitidas no âmbito de tal aumento, podendo subscrever uma quantidade de ações proporcional à participação por eles
detida no capital social da Companhia nesta data. As ações de emissão da Companhia adquiridas a partir de 13 de maio de
2014, inclusive, serão negociadas ex-direito de subscrição.
6. PRAZO PARA EXERCÍCIO DA SUBSCRIÇÃO: O direito de preferência para a subscrição de ações deverá ser exercido
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste aviso, iniciando-se, portanto, em 13 de maio de 2014 e encerrandose em 11 de junho de 2014, inclusive (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência”), por meio da assinatura do boletim de
subscrição a ser colocado à disposição dos Senhores Acionistas pelo banco escriturador. Para tanto, deverão dirigir-se,
dentro do prazo de subscrição, a uma das agências especializadas no atendimento aos acionistas do Banco Itaú Unibanco
S.A. (“Itaú”) durante o período de expediente bancário a partir de 13 de maio de 2014 até 11 de junho de 2014 inclusive,
munidos dos documentos abaixo relacionados. Nesta ocasião, deverão preencher e firmar o Boletim de Subscrição
específico, podendo condicionar a sua decisão de subscrição conforme descrito no item 11 deste Aviso e de acordo com os
termos do Boletim de Subscrição, visto que o aumento de capital poderá ser homologado parcialmente.
Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA (“Central Depositária de
Ativos”) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas
pela própria Central Depositária de Ativos, obedecidos os prazos e condições deste Aviso aos Acionistas.
7. DOCUMENTAÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES E CESSÃO DE DIREITO DE SUBSCRIÇÃO: Para exercício do
direito de preferência, ou para a cessão desse direito, serão exigidos os seguintes documentos:
(a) Pessoa Física: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física junto ao Ministério da Fazenda (CPF/MF)
e comprovante de residência (recente com menos de 90 dias);
(b) Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os administradores
em exercício, devidamente arquivada no órgão competente de Departamento Nacional do Registro de
Comércio (“DNRC”), CNPJ e comprovante de endereço.
No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento público de mandato.

8. INTEGRALIZAÇÃO: O prazo para integralização das ações subscritas será dia 24 de junho de 2014.
Para mais esclarecimentos acerca da subscrição das ações no Itaú, os acionistas poderão contatar a Central de Investimento
INVESTFONE pelo telefone +55 (11) 5029-7780, ou e-mail investfone.investimento@itau-unibanco.com.br.
9. CESSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia que desejarem
negociar seus direitos de preferência para a subscrição poderão fazê-lo dentro do Prazo para Exercício do Direito de
Preferência, observadas as normas, prazos e práticas da BM&FBOVESPA, devendo proceder com a antecedência
necessária para permitir que os direitos de subscrição cedidos possam ser exercidos dentro do referido período. Os
acionistas titulares de ações escrituradas junto ao banco escriturador da Companhia poderão ceder o direito de preferência,
mediante preenchimento do campo especifico “Cessão de Direitos” existente no Boletim de Subscrição. Os acionistas cujas
ações estiverem custodiadas na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros deverão procurar seus agentes
de custódia.
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10. PROCEDIMENTO E PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS: As eventuais sobras do Aumento de Capital serão
rateadas em rodada única entre os acionistas da Companhia que manifestarem intenção de subscrição de sobras em seus
respectivos Boletins de Subscrição, nos termos do artigo 171, §7º, alínea “b”, da Lei nº 6.404/76, no prazo de 16 a 20 de
junho de 2014 (“Prazo para Exercício do Direito de Subscrição das Sobras”). As sobras que remanescerem após tal rateio
serão canceladas.
11. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A DECISÃO DE SUBSCRIÇÃO: Em razão da possibilidade de homologação
parcial do Aumento de Capital, os subscritores poderão condicionar a subscrição das ações (i) à subscrição da totalidade das
ações objeto do aumento de capital (valor máximo de R$335.553.075,00) ou (ii) à realização do valor mínimo de
R$186.680.182,50, devendo indicar, nesta última hipótese, se receberá: (a) a totalidade das ações por ele subscritas ou (b) a
quantidade equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente subscritas e o número de ações originalmente
emitidas; presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do subscritor em receber a totalidade das ações por ele
subscritas.
12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Informações mais detalhadas sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da
Companhia (www.profarma.com.br), no telefone 21 4009-0270, fax 21 2494-7333, ou pelo email ri@profarma.com.br, ou
ainda, no Sistema IPE da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores
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