PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1
Companhia Aberta

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Ordinária da Profarma Distribuidora de
Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”) realizada em 29 de abril de 2013 declarou e aprovou o pagamento
de dividendos, relativo ao exercício de 2012, no valor de R$ 6.651.220,32 (seis milhões seiscentos e cinquenta
e um mil, duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos), que correspondem à R$ 0,204501030 por ação. O
pagamento será efetuado a partir de 10 de maio de 2013, nos termos do Parágrafo 3º do Art. 205 da Lei n.
6.404/76. De acordo com a legislação vigente não haverá desconto relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) e farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia detentores de ações em 29 de abril de
2013, data da aprovação do pagamento pela Assembleia Geral Ordinária. Dessa forma, a partir de 30 de abril
de 2013 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Dividendos”.
Informamos que os referidos dividendos serão pagos através da Instituição Depositária das ações de emissão
da Companhia – Itaú Unibanco S.A., mediante o crédito automático para aqueles acionistas que já tenham
informado ao Itaú Unibanco S.A. o número de seu CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Para os acionistas
que não tenham feito essa indicação, o Itaú Unibanco S.A. remeterá o respectivo aviso de pagamento, que
deverá ser apresentado em uma de suas agências, junto com as informações referentes ao assunto, para
processamento do respectivo crédito, a partir do 3º dia útil após a atualização dos dados cadastrais. Os
acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão sua remuneração creditada conforme procedimentos
definidos pelas Bolsas de Valores.
Para maiores informações sobre cadastramento, os acionistas poderão se dirigir aos locais de atendimento do
Itaú Unibanco S.A. nos seguintes endereços: São Paulo: Rua Boa Vista, 176 – Subsolo; Rio de Janeiro: Rua
Sete de Setembro, 99 – Subsolo; Belo Horizonte: Avenida João Pinheiro, 195 – Térreo; Porto Alegre: Rua Sete
de Setembro, 746 – Térreo; Curitiba: Rua João Negrão, 65 – Sobreloja; Salvador: Avenida Estados Unidos, 50
– 2º andar – Ed. Sesquicentenário; Brasília: SCS Quadra 3 Ed. D’Angela – Sobreloja.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2013.
__________________________________

Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

