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FATO RELEVANTE
ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DE INVESTIDORES
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3 S.A.: PFRM3 –
(“Companhia” ou “Profarma”), em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º, da Lei nº.
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução CVM nº. 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral, que durante o dia de hoje recebeu diversos questionamentos de acionistas da
Companhia e outros investidores sobre uma suposta negociação de ações de emissão
da Profarma pelo seu acionista controlador, BMK Participações S.A. (“BMK”), e pelos
Srs. Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker e Sras. Cacilda Delegave Birmarcker e
Déborah Uderman, pessoas físicas que são controladores da BMK e também são
titulares de ações de emissão da Profarma (“Acionistas da BMK” e “Notícia Extraoficial”,
respectivamente).
Nesse sentido, a fim de responder os questionamentos recebidos, a Administração da
Companhia esclarece que entrou em contato com a BMK e com os Acionistas BMK e
foi informada de que não houve qualquer negociação por parte dos mesmos com ações
de emissão da Companhia durante o ano de 2018.
Dessa forma, a BMK permanece titular de 31.656.178 ações de emissão da Companhia,
equivalente a 25,56% do seu capital social total e os Acionistas BMK permanecem
titulares, em conjunto, de 3.174.691 ações de emissão da Companhia, equivalente a
2,56% do seu capital social total.
A Notícia Extraoficial teria sido divulgada em sites de terceiros. A Companhia informa
que seus canais oficiais de comunicação são seu site de relações com investidores
(www.profarma.com.br/ri) e o site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), por meio do qual são divulgados os comunicados, avisos, fatos
relevantes e outros documentos, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2018.
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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CLARIFICATION OF INVESTORS’ QUESTIONS
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3 S.A.: PFRM3 –
(“Company” or “Profarma”), pursuant to the provisions of Article 157, Paragraph 4, of
Law 6.404, of December 15, 1976, as amended, and to CVM Instruction 358, of January
3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the general market that, on
the date hereof, Profarma received questions from its shareholders and other investors
about alleged trading with PFRM3 shares by its controlling shareholder, BMK
Participações S.A. ("BMK"), and by Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Cacilda
Delegave Birmarcker and Déborah Uderman, individuals who are the controlling
shareholders of BMK and also holders of shares issued by Profarma ("BMK
Shareholders" and "Extra-official News", respectively).
In this regard, in order to clarify the questions received, the Management of the Company
asked BMK and BMK Shareholders about this matter and BMK and BMK Shareholders
answered that no trades have been made by said persons during 2018.
Therefore, BMK remains the owner of 31,656,178 shares issued by the Company,
corresponding to 25.57% of its total capital stock, and the BMK Shareholders, jointly,
hold 3,174,691 shares issued by the Company, corresponding to 2.56% of its total capital
stock.
The Extra-official News apparently was published on third parties website. The Company
informs that its official communication channels are its Investor Relations website
(www.profarma.com.br/ri) and the website of the Securities Exchange Commission of
Brazil (www.cvm.gov.br), through which notices to the market and shareholders, material
facts and other documents are disclosed, in accordance with governing laws and
regulations.
Rio de Janeiro, March 28, 2018

________________________________________
Maximiliano Guimarães Fischer
Investor Relations Officer

