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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA VEICULADA NA IMPRENSA

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”)
vem apresentar os esclarecimentos solicitados por meio do Ofício nº 1538/2017-SAE enviado à Companhia
(“Ofício”) em 19 de setembro de 2017 pela B3 – S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, abaixo transcrito:
“19 de setembro de 2017
1538/2017-SAE
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
At. Sr. Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado Broadcast, em 19/09/2017, sob o título “Profarma fará
“Re-IPO até janeiro”, consta, entre outras informações, que essa empresa:
1. Voltou a trabalhar para colocar na rua sua oferta subsequente (follow-on) até janeiro do ano
que vem;
2. O sindicato de bancos de investimento já foi contratado.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 20/09/2017, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes”.

Em atendimento à solicitação do Ofício, a Companhia informa que continua avaliando alternativas de
captação de recursos para viabilizar seu projeto de crescimento orgânico, nos termos mencionados no
comunicado ao mercado da Companhia datado de 21 de junho de 2017. A opção mencionada na notícia
vinculada pela Agência Estado Broadcast é apenas uma das opções que a Companhia atualmente está
considerando. Não obstante, nesta data, não há qualquer aprovação societária ou uma definição da

administração a respeito da viabilidade ou realização de uma oferta pública. Uma definição a respeito

das alternativas que estão sendo consideradas pela Companhia depende, dentre outros fatores, da
conjuntura política e econômica do Brasil e das condições dos mercados de capitais nacional e
internacional.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre eventual desenvolvimento de
suas estratégias de captação.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017.

Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

