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AVISO AOS ACIONISTAS
Esclarecimento em relação ao Aumento de Capital

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA:
PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”) em referência ao aviso aos acionistas datado
de 28 de março de 2016 e disponibilizado nos sites da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.profarma.com.br/ri) em 28 de
março de 2016 (“Primeiro Aviso aos Acionistas”), vem comunicar aos Senhores
Acionistas e ao mercado em geral que no item 9 do Primeiro Aviso aos Acionistas
constou que o prazo para subscrição de Sobras (conforme definido no Primeiro Aviso
aos Acionistas) no âmbito do 1º Rateio de Sobras (conforme definido no Primeiro Aviso
aos Acionistas) seria a partir do dia 03 de maio de 2016 até o dia 10 de maio de 2016.
Não restou claro na redação do referido item se as datas ali previstas deveriam ser
incluídas ou excluídas do prazo para subscrição das Sobras do 1º Rateio de Sobras. Por
essa razão, a Companhia esclarece que o dia 03 de maio de 2016 não está compreendido
dentro do período para exercício da subscrição das Sobras do 1º Rateio de Sobras, sendo
certo que este período se iniciará no dia 04 de maio de 2016 (inclusive) e terminará no
dia 10 de maio de 2016 (inclusive).
Ainda com relação à inclusão ou exclusão das datas constantes no Primeiro Aviso aos
Acionistas, o item 9 do Primeiro Aviso aos Acionistas constou que o prazo para
subscrição de Sobras no âmbito do 2º Rateio de Sobras (conforme definido no Primeiro
Aviso aos Acionistas) seria a partir do dia 13 de maio de 2016 até o dia 20 de maio de
2016, sem esclarecer se esses dias estariam ou não incluídos no período para subscrição
das Sobras do 2º Rateio de Sobras. Nesse sentido, a Companhia esclarece que o dia 13
de maio de 2016 não está compreendido dentro do período para exercício da subscrição
das Sobras do 2º Rateio de Sobras, sendo certo que este período se iniciará no dia 16 de
maio de 2016 (inclusive) e terminará no dia 20 de maio de 2016 (inclusive).
Desta forma, retifica-se o item 9 do Aviso aos Acionistas, para fazer constar a
informação acima mencionada, devendo ser lido conforme segue, permanecendo
inalterados os demais termos:
“9. Procedimento para Subscrição de Sobras: No âmbito do exercício do direito de
preferência, os acionistas deverão manifestar o interesse na reserva das sobras no
boletim de subscrição correspondente (“Sobras”). Os acionistas que realizarem, nos
respectivos boletins de subscrição, a reserva de Sobras terão a oportunidade de
subscrever tais Sobras (a partir do dia 04 de maio de 2016 – inclusive - até o dia 10 de
maio de 2016 - inclusive) na proporção das ações por eles já subscritas no âmbito do

direito de preferência, nos termos do artigo 171, §7º, alínea “b”, da Lei das Sociedades
por Ações (“1º Rateio de Sobras”). Caso, após o fim do 1º Rateio de Sobras, a
totalidade das ações emitidas ainda não tenha sido integralmente subscrita, os
acionistas que realizaram, nos respectivos boletins de subscrição do 1º Rateio de
Sobras, reserva de Sobras terão nova oportunidade de subscrever as últimas Sobras (a
partir do dia 16 de maio de 2016 – inclusive - até o dia 20 de maio de 2016 - inclusive),
mediante celebração de novo boletim de subscrição (“2º Rateio de Sobras”).
As Sobras serão subscritas mediante o preenchimento e assinatura do boletim de
subscrição próprio e o pagamento do preço de emissão das ações correspondentes à
vista e em moeda corrente nacional no ato da subscrição”.
A Profarma reapresentará o Primeiro Aviso aos Acionistas, nesta data, com as
retificações expostas acima.
Adicionalmente, a Companhia informa que manterá os acionistas e o mercado em geral
informados sobre todos os procedimentos adotados no âmbito do Aumento de Capital
(conforme definido no Primeiro Aviso aos Acionistas), por meio da disponibilização de avisos,
anúncios ou comunicados aplicáveis (incluindo os avisos que comunicarão a abertura do prazo
para subscrição das Sobras do 1º Rateio de Sobras e do 2º Rateio de Sobras), nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.profarma.com.br/ri).

Informações 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.
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