
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

NIRE 33.3.0026694-1 

 
 

FATO RELEVANTE 

 
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PFRM3 – ("Companhia"), nos termos e para 
os fins do disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
("Lei das S.A."), e nos artigos 2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 
de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, em atendimento a questionamentos feitos por alguns acionistas 
ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia e com o propósito de assegurar o seu 
compromisso de transparência e zelar pela ampla disseminação de quaisquer fatos que possam influir de 
modo ponderável na cotação de suas ações ou na decisão dos acionistas e/ou investidores de negociar com 
suas ações, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, considerando que a Companhia está 
constantemente atenta às oportunidades de capitalização para financiar a estratégia de crescimento, que 
inclui a ampliação das suas atividades de varejo, contratou determinadas instituições financeiras para 
auxiliar a sua controlada d1000 varejo farma Participações S.A. ("d1000"), que é a holding detentora dos 
ativos de varejo indiretamente detidos pela Companhia, na verificação da viabilidade de uma potencial 
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da d1000 ("Potencial Oferta"). 
 
A Potencial Oferta será realizada em conformidade com as aprovações societárias requeridas pela Lei das 
S.A. e em estrita observância ao disposto na Instrução CVM nº 400, de 29 dezembro de 2003, conforme 
alterada. 
 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado geral informados nos termos das legislação e 
regulamentação aplicáveis. 
 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020. 
 
 

Maximiliano Guimarães Fischer  
Diretor de Relações com Investidores 

  



 

 

 

 

 

 

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
CNPJ Nº 45.453.214/0001-51 

NIRE 33.300.266.941 
 

MATERIAL FACT 
 

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PFRM3 – ("Company" or "Profarma"), 
pursuant to the provisions of section 157, paragraph four, of Law No. 6.404, of December 15, 1976, as 
amended ("Brazilian Corporate Law"), and Comissão de Valores Mobiliários, the Brazilian Securities Exchange 
Commission ("CVM") Normative Instruction No. 358, issued on January 3, 2002, as amended, in attention to 
certain queries made by some shareholders to the Company's Investor Relations Department and with the 
purpose of ensuring its commitment to the transparency and looking up to the full disclosure on any facts 
that might reasonable influence in the pricing of its shares or in the decision of the shareholders and/or 
investors in trading with its own shares, hereby communicates to its shareholders and the market in general 
that, considering that the Company is always alert in relation to the capitalization opportunities to raise 
funds for its growth strategy, which include the expansion of its retail activities, hired certain financial 
institutions to advise its subsidiary, d1000 varejo farma Participações S.A. ("d1000"), which is the holding 
company that owns the retail assets indirectly held by the Company, to verify the feasibility and 
implementation of a potential public offering for primary distribution of ordinary shares issued by d1000 
("Potential Offer"). 
 
The implementation of the Potential Offer will be conducted in accordance with the required corporate 
approvals and in strict compliance with CVM Normative Instruction No. 400, issued on December 29, 2003, 
as amended. 
 

The Company will maintain its shareholders and the market in general informed in accordance with the terms 
of the applicable laws and regulations. 
 

Rio de Janeiro, July 06, 2020. 
 

Maximiliano Guimarães Fischer  
Investors Relations Officer 

 

 


