***Aviso aos Acionistas reapresentado em 07 de junho de 2016, para informar o efetivo
aumento de capital da Companhia, em razão do cancelamento da subscrição de 2.588 ações
que estavam condicionadas à subscrição da totalidade das ações disponíveis no âmbito do
Aumento de Capital.
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AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO FINAL DO AUMENTO DE CAPITAL
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA:
PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”) dando continuidade às informações divulgadas
nos Avisos aos Acionistas datados de 28 de março de 2016, 3 de maio de 2016 e 13 de
maio de 2016, vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que em 20 de
maio de 2016 encerrou-se o prazo para o exercício do direito de participação das Sobras
no âmbito do 2º Rateio de Sobras relativo ao aumento de capital aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de março de 2016
(“Aumento de Capital”).
Durante o período de exercício das Sobras do 2º Rateio de Sobras foram subscritas
23.802 (vinte e três mil, oitocentas e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”), ao preço de emissão de R$ 6,00
(seis reais) por ação, totalizando o montante de R$ 142.812,00 (cento e quarenta e dois
mil, oitocentos e doze reais).
Após os prazos para subscrição de Ações no âmbito do direito de preferência, do 1º
Rateio de Sobras e do 2º Rateio de Sobras foram subscritas, no total, 23.328.707 (vinte
e três milhões, trezentas e vinte e oito mil, setecentas e sete) Ações, somando o
montante total de R$ 139.972.242,00 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e
setenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais), uma vez que 2.039 (duas mil e
trinta e nove) Ações não foram subscritas e 2.588 (duas mil, quinhentas e oitenta e oito)
Ações foram subscritas sob a condição de que o Aumento de Capital atingisse seu limite
máximo de 23.333.334 (vinte e três milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e
trinta e quatro) Ações.
A Companhia informa que, oportunamente, será convocada Assembleia Geral
Extraordinária para deliberar sobre o cancelamento das 4.627 (quatro mil, seiscentas e
vinte e sete) Ações emitidas e não subscritas e a homologação parcial do Aumento de
Capital.
As Ações emitidas e subscritas serão creditadas em até 5 cinco dias úteis após a
homologação do Aumento de Capital em sede de Assembleia Geral Extraordinária.

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, 25 de maio de 2016.
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

