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
HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PRFM3 - (“Companhia” ou
“Profarma”), em linha com o Aviso aos Acionistas divulgado em 16 de março de 2018 e
reapresentado em 19 de março de 2018, vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado
que, nesta data, o Conselho de Administração homologou, em reunião realizada nesta data (“RCA
de Homologação”), o aumento de capital no valor de R$ 332.516.457,00 (trezentos e trinta e dois
milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), sendo subscritas e
integralizadas 47.502.351 (quarenta e sete milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e cinquenta e
uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”),
relativo ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 5 de janeiro de 2018 (“Aumento de Capital”). As 2.497.649 (duas milhões, quatrocentas
e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e nove) ações emitidas e não subscritas no âmbito do
Aumento de Capital foram canceladas, nos termos deliberados pela RCA de Homologação.
Dessa maneira, o capital social da Companhia passou de R$ 826.548.544,53 (oitocentos e vinte e
seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e
três centavos), divididos em 76.310.422 (setenta e seis milhões, trezentas e dez mil, quatrocentas
e vinte e duas) Ações, para R$1.159.065.001,53 (um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões,
sessenta e cinco mil, um real e cinquenta e três centavos), divididos em 123.812.773 (cento e vinte
e três milhões, oitocentas e doze mil, setecentas e setenta e três) Ações.
As 47.502.351 Ações efetivamente subscritas e integralizadas no âmbito do Aumento de Capital
serão creditadas aos respectivos acionistas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
presente data.
Adicionalmente, a Companhia informa que os acionistas da Companhia terão a oportunidade de
ratificar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o Aumento de Capital em sede de
assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2018 (“AGOE 2018”),
em consonância com os termos aprovados na RCA de Homologação.
As informações sobre as matérias a serem deliberadas na AGOE 2018 (incluindo aquelas
pertinentes à alteração do Estatuto Social da Companhia, em razão do Aumento de Capital) estarão
descritas na Proposta da Administração relacionada à AGOE 2018, a qual será disponibilizada no
site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e de relações com investidores
da Companhia (www.profarma.com.br/ri), dentro do prazo previsto na regulamentação.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do
telefone (21) 4009-0270, fax 21 2491-3906, ou pelo email ri@profarma.com.br.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.
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