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 AVISO AOS ACIONISTAS  

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 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 06 de fevereiro de 2017 e 17 de março de 2017, 

vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que em 24 de março de 2017 

encerrou-se o prazo para o exercício do direito de participação das sobras (“Sobras”), no 

âmbito do rateio de sobras (“Rateio de Sobras”) relativo ao aumento de capital aprovado 

pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de fevereiro 

de 2017 (“Aumento de Capital”).  

 

Durante o período de exercício das Sobras do Rateio de Sobras foram subscritas 200.927 

(duzentas mil, novecentas e vinte e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 

nominal de emissão da Companhia (“Ações”), ao preço de emissão de R$ 8,69 (oito reais 

e sessenta e nove centavos) por ação, totalizando o montante de R$1.746.055,63 (um 

milhão, setecentos e quarenta e seis mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos). Após os prazos para subscrição de Ações no âmbito do direito de preferência 

e do Rateio de Sobras foram subscritas, no total, 11.472.612 (onze milhões, quatrocentas 

e setenta e duas mil, seiscentas e doze) Ações, somando o montante total de 

R$99.696.998,28 (noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil novecentos e 

noventa e oito reais e vinte e oito centavos).  

 

As Ações emitidas e subscritas serão creditadas aos respectivos subscritores até 

07/04/2017. 

 

A Companhia informa que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração 

homologou o Aumento de Capital, sendo que o capital social passou a ser de 

R$826.548.544,53 (oitocentos e vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e 

quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), dividido em 76.310.422 

(setenta e seis milhões, trezentas e dez mil, quatrocentas e vinte e duas) Ações. Além 

disso, o Conselho de Administração autorizou o cancelamento das 34.868 (trinta e quatro 

mil, oitocentas e sessenta e oito) Ações emitidas e não subscritas no âmbito do Aumento 

de Capital. Adicionalmente, a Profarma informa que os acionistas da Companhia terão a 

oportunidade de deliberar 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 28 de abril de 2017 (“AGOE 2017”).  

 

As informações sobre as matérias a serem deliberadas na AGOE 2017 (incluindo aquelas 

pertinentes à alteração do Estatuto Social da Companhia, em razão do Aumento de 

Capital) poderão ser encontradas na Proposta da Administração reapresentada no site da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) pela Profarma, nesta data.  

 

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, 31 de março de 2017. 

 

Maximiliano Guimarães Fischer 

Diretor de Relações com Investidores 


