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AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO DAS AÇÕES SUBSCRITAS DURANTE O PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E
SOBRAS
INÍCIO DO PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO DAS SOBRAS
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, com base em informações fornecidas pela Itaú
Corretora de Valores S.A., na qualidade de instituição depositária de ações escriturais da Companhia, o resultado do
exercício do direito de preferência iniciado em 13 de maio de 2014 e encerrado em 11 de junho de 2014, inclusive, no âmbito
do aumento de capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de maio de 2014,
e informa o número de sobras decorrentes do não exercício do direito de preferência.

Ações Subscritas no Período de Preferência
Acionistas
Ações
%
Total a Subscrever
Máximo: 14.913.470
-Mínimo: 8.296.897
Subscrições - optantes por 8.300.617
-Sobras
Subscrições – não optantes 100
-por Sobras
Total Subscrito
8.300.717
-Sobras para Rateio
6.612.753
-Optantes
% Rateio Sobras - Optantes
-79,665800747
Estas sobras decorrentes do não exercício do direito de preferência por eventuais acionistas serão rateadas em rodada
única, na proporção dos valores subscritos, nos termos do art. 171, §7º, da Lei 6.404/76, entre os acionistas que, tendo
subscrito ações no período do exercício do direito de preferência, manifestaram interesse no boletim de subscrição na
subscrição de ações remanescentes, observado o disposto no Aviso aos Acionistas de 12 de maio de 2014. As sobras que
remanescerem após tal rateio serão canceladas.
Os acionistas optantes de sobras de ações terão direito ao rateio em 0,79665800747 para cada 1 (uma) ação subscrita.
A Companhia informa que o prazo para a subscrição das sobras acima supramencionadas se inicia no dia 16 de junho de
2014 e termina no dia 20 de junho de 2014, inclusive, observado que:
(a) O atendimento para exercício da subscrição de sobras será nos agentes de custódia da BM&FBOVESPA e nas agências
especializadas do Banco Itaú.

(b) a integralização das sobras deverá ser efetuada até 24/06/2014 conforme o aviso publicado em 15/05/2014, não podendo
ser prorrogada.
Caso o percentual de sobras multiplicado pela quantidade de ações subscritas no período de preferência seja menor que
uma ação, a subscrição não estará disponível, pois não haverá subscrição de fração de ação.
Mais informações 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, 13 de junho de 2014.
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

