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AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PRFM3 - (“Companhia” ou
“Profarma”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 05 de
março de 2018, vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que em 14 de março de
2018 encerrou-se o prazo para o exercício do direito de participação das sobras (“Sobras”), no
âmbito do segundo rateio de sobras (“Segundo Rateio de Sobras”) relativo ao aumento de capital
aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de janeiro
de 2018 (“Aumento de Capital”).
Durante o período de exercício do Segundo Rateio de Sobras foram subscritas 1.743.231 (um milhão,
setecentas e quarenta e três mil, duzentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”), ao preço de emissão de R$7,00 (sete reais) por
Ação, totalizando o montante de R$12.202.617,00 (doze milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e
dezessete reais).
Nesse cenário, após os prazos para subscrição de Ações no âmbito do direito de preferência, do
primeiro rateio de sobras e do Segundo Rateio de Sobras , foram subscritas, no total,
47.508.156 (quarenta e sete milhões, quinhentas e oito mil, cento e cinquenta e seis) Ações.
Entretanto, tendo em vista que acionistas titulares de 5.805 (cinco mil, oitocentos e cinco) Ações
condicionaram sua respectiva subscrição a um montante total integralizado do Aumento de Capital
que não foi atingido (“Subscrições Condicionadas”), as respectivas Ações serão canceladas e os
valores pagos pelo acionista serão devolvidos no dia 22 de março de 2018.
Dessa forma, desconsiderando as Ações objeto das Subscrições Condicionadas, foi constatado que
após o encerramento do Aumento de Capital foram efetivamente subscritas e integralizadas
47.502.351 (quarenta e sete milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e cinquenta e uma) Ações,
totalizando o aumento de capital no valor de R$ 332.516.457,00 (trezentos e trinta e dois milhões,
quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), sendo que 2.497.649 (duas
milhões, quatrocentas e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e nove) das Ações emitidas não
foram subscritas.
A Companhia informa que o Conselho de Administração homologará o Aumento de Capital, em
reunião a ser realizada em 20 de março de 2018 (“RCA de Homologação”), sendo que o capital social
da Companhia passará dos atuais 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
ordinárias, 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. No âmbito da RCA de Homologação, o
Conselho de Administração autorizará o cancelamento das 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.
A Companhia informa que as Ações efetivamente emitidas e subscritas serão creditadas aos
respectivos subscritores no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de homologação do
Aumento de Capital.
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 (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, 16 de março de 2018.

Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

