FATO RELEVANTE

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

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PFRM3 (“Companhia”
ou "Profarma"), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, e em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 06 de maio
de 2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que contratou o BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BTG”), sociedade
inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.815.158/0001-22, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima,
n.º 3477, 14º andar, Cidade de São Paulo, SP, para exercer a função de agente formador
de mercado, com o objetivo de aumentar a liquidez das ações da Companhia. O contrato
terá vigência de 1 (um) ano, prorrogável automaticamente por iguais períodos.
A Companhia informa que 40.246.846 ações ordinárias de sua emissão se encontram em
circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o BTG.
O BTG começará a prestar os serviços de formador de mercado em 13 de maio de 2022.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.

Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor Administrativo- Financeiro de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – B3: PFRM3 (“Company” or
"Profarma"), in compliance with the provisions of the Brazilian Securities and Exchange
Commission ("CVM") Resolution No. 44, of August 23, 2021, and CVM Instruction No.
384, of March 17, 2003, and in addition to the Material Fact disclosed on May 6, 2022,
informs its shareholders and the market in general that it has contracted BTG PACTUAL
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BTG”), a company registered
with the CNPJ/MF under No. 43.815.158/0001-22, headquartered at Av. Brigadeiro Faria
Lima, no. 3477, 14th floor, Cidade de São Paulo, SP, to act as a market maker, with the
objective of increasing the liquidity of the Company's shares. The contract will be valid
for 1 (one) year, automatically renewable for equal periods.
The Company informs that 40,246,846 common shares issued by it are in circulation in
the market and that it has not entered into any agreement regulating the exercise of
voting rights or the purchase and sale of securities issued by it with BTG.
BTG will begin providing market maker services on May 13, 2022.

Rio de Janeiro, May 12, 2022.

Maximiliano Guimarães Fischer
Financial and Investor Relation Officer

