PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2 de fevereiro de 2018
Horário: 11:00h
Local: Sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
(“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Ayrton Senna,
2.150, Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca.
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CARTA CONVITE
Prezados Srs. acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
(“Companhia” ou “Profarma”):
Nos termos do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 02 de
fevereiro de 2018, a partir das 11:00 horas (“AGE”), a Administração vem submeter aos
acionistas da Companhia a apreciação sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
(i) alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 6 (seis)
para 7 (sete) membros; e (ii) eleição de novo membro do Conselho de Administração.
Assim, a Administração da Companhia, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 481,
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), vem, com vistas a
esclarecer as matérias a serem deliberadas na AGE, apresentar a presente Proposta da
Administração sobre os assuntos em pauta.

Atenciosamente,
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

1. Alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia
O Estatuto Social da Companhia prevê, no seu Artigo 12, que o Conselho de Administração é
composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Em 12 de janeiro de 2018, a Companhia recebeu, por e-mail, uma solicitação dos procuradores da
BPL Brasil Holding Company ("BPL" e respectivamente “Solicitação BPL”), no sentido de
convocar uma assembleia geral extraordinária na mesma data de assinatura do primeiro
aditamento ao acordo de acionistas, o qual foi celebrado em 18 de janeiro de 2018, entre a BPL e
a BMK Participações S.A. (“BMK”), e na qualidade de intervenientes anuentes a Companhia, a
AmerisourceBergen Corporation (“ABC”), o Sr. Sammy Birmarcker (“Sammy”), o Sr. Manoel
Birmarcker (“Manoel”), a Sra. Cacilda Delegave Birmarcker (“Cacilda”) e a Sra. Débora
Uderman (“Débora” e, em conjunto com Sammy, Manoel e Cacilda, os "Acionistas da BMK"),
(“Aditamento ao Acordo de Acionistas”), no intuito de deliberar sobre a eleição de um membro
adicional do Conselho de Administração da Companhia.
Nos termos da Cláusula 2.1 do Aditamento ao Acordo de Acionistas, a BMK deverá votar no
sentido de eleger 2 (dois) membros do Conselho de Administração, conforme indicação da BPL.
Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por 6 (seis) membros,
sendo apenas 1 (um) dos membros de indicação da BPL.
Tendo em vista a Solicitação BPL, a administração da Companhia propõe que, para o mandato
unificado do Conselho de Administração que se encerrará em 30 de abril de 2018 (data de
realização da assembleia geral ordinária da Companhia), o número de membros do Conselho de
Administração seja alterado de 6 (seis) para 7 (sete) membros.
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Proposta da Administração
A Administração propõe que seja aprovada a alteração do número de membros do Conselho de
Administração de 6 (seis) para 7 (sete) membros.
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2.

Eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia

Em 12 de janeiro de 2018, os procuradores da BPL apresentaram para Companhia uma
solicitação de convocação de assembleia geral extraordinária a fim de, nos termos da Cláusula
2.1 do Aditamento ao Acordo de Acionistas, indicar o candidato a ser eleito ao Conselho de
Administração da Companhia:
Sr. Sun Park, cidadão americano, casado, administrador de empresas, portador do
passaporte americano nº 545820586, com endereço comercial na 227 Washington
Street, na cidade de Conshohocken, Pennsylvania, Estados Unidos da América, Zip
Code 19428. Sr. Sun Park tornou-se Vice-Presidente Executivo, de Estratégia e
Desenvolvimento da AmerisourceBergen Corporation em maio de 2016. O Sr. Park
ocupou o cargo de Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da
AmerisourceBergen Corporation de novembro de 2012 até maio de 2016. A
AmerisourceBergen Corporation atua no setor de distribuição de produtos
farmacêuticos e, por meio de sua subsidiária integral, BPL Brazil Holding Company
S.À.R.L., indiretamente possui mais do que 5% (cinco por cento) do capital social
da Profarma.
Nos termos da Cláusula 2.1 do Aditamento ao Acordo de Acionistas, a BMK deverá votar no
sentido de eleger 2 (dois) membros do Conselho de Administração, conforme indicação da BPL.
Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por apenas 1 (um) dos
membros de indicação da BPL.
O Sr. Sun Park, declarou (i) possuir a experiência profissional descrita acima; e (ii) não estar
incluso em nenhuma das hipóteses de impedimento para o exercício do cargo de administrador de
companhias abertas, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações
indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativas ao candidato indicado ao
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia encontram-se no
ANEXO I da presente Proposta, também disponível, a partir desta data, na sede da Companhia,
no seu website (www.ri.profarma.com.br), e no website da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br).
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Proposta da Administração

A Administração propõe seja aprovada a eleição do Sr. Sun Park para o cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para mandato unificado aos demais
membros do Conselho de Administração da Companhia que se encerra na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2018.
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ANEXO I
INFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA, REFERENTES AO CANDIDATO INDICADO À
ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12.5/6 – Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal e
percentual de participação dos Administradores/ membros do Conselho Fiscal
Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Órgão Administração
Cargo Eletivo Ocupado
Descrição de outro cargo/função
Data da Eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Sun Park
27/02/1976
Administrador de empresas
545820586
Conselho de Administração
Membro efetivo do Conselho de
Administração
N/A
02/02/2018
Até a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 30 de abril de 2018
Não

Outros cargos ou funções exercidos no
emissor
Sim
Foi eleito pelo controlador
Não
Membro independente
N/A
Critério utilizado para determinar a
independência
01
Número de mandatos
N/A
Percentual de participações nas reuniões
Experiência Profissional
Sr. Sun Park tornou-se Vice-Presidente Executivo, de Estratégia e Desenvolvimento da
AmerisourceBergen Corporation em maio de 2016. O Sr. Park ocupou o cargo de VicePresidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da AmerisourceBergen Corporation de
novembro de 2012 até maio de 2016. A AmerisourceBergen Corporation atua no setor de
distribuição de produtos farmacéuticos e, por meio de sua subsidiária integral, BPL Brazil
Holding Company S.A.R.L., indiretamente possui mais do que 5% do capital social da Profarma.
Declarações de Eventuais Condenações
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
12.7/8 Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração e percentual de participação dos membros dos Comitês
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O Sr. Sun Park não faz parte de comitês.
12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas
a administradores da Companhia, controladas e controladores
O Sr. Sun Park. não mantém relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau com
outros administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
O Sr. Sun Park não possui relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre
administradores e controladas, controladores e outros.
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