DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Companhia Aberta
CNPJ N.º 92.665.611/0001-77
NIRE N.º 43300003221
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Às 8 horas do dia 26 de abril de 2012 reuniram-se em Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, na sua sede social, na Rua Gomes Jardim n.º 253, 2º andar, em Porto Alegre, RS,
os acionistas de DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. Após terem sido
verificadas as assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas e estarem presentes
acionistas representando 78,21% do capital social com direito a voto, foi escolhido para presidir
a Assembléia o Sr. JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN e para secretariá-lo o Sr.
ROBERTO WEBER. Inicialmente foi lido o edital de convocação publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio em suas edições de 27, 28 e 29 de
março de 2012. A seguir, em atenção ao primeiro item da Ordem do dia da Assembléia Geral
Ordinária, foram lidos o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis, o Relatório dos
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2011, já publicados na forma legal na edição do dia 26
de março de 2012, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, e
divulgado no site da CVM e Bovespa, assim como no site da Companhia. Após a leitura, os
documentos foram debatidos na presença dos Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers,
representados pela Sra. Lione Horbach de Oliveira, inscrita no CRC/RS sob o nº 075737/O-6, e
postos em votação, verificando-se a aprovação dos mesmos por unanimidade, abstendo-se de
votar os legalmente impedidos. Passando ao segundo item da Ordem do Dia, foi aprovada a
destinação do lucro líquido do exercício antes das participações aos empregados e
administradores, no valor de R$ 44.509.245,68 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e nove
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescido da realização da
reserva de reavaliação no valor de R$ 275.560,20 (Duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta reais e vinte centavos) que resultou o montante de R$ 44.784.805,88 (Quarenta e quatro
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). Este
montante propomos que tenha a seguinte destinação: (a) R$ 5.151.239,76 (Cinco milhões, cento
e cinqüenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) para Participação
dos Empregados; (b) 1.935.952,99 (Hum milhão, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) para Participação dos Administradores; (c) R$
1.871.102,65 (Hum milhão, oitocentos e setenta e um mil, cento e dois reais e sessenta e cinco
centavos) para Reserva Legal; (d) ratificada e homologada a quantia destinada ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório na forma de juros sobre o capital, composto dos seguintes valores
assim distribuídos: R$ 4.000.232,42 (Quatro milhões, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e
dois centavos), que já foram pagos durante o exercício de 2011 a partir de 31/08/2011 e R$
6.200.033,74 (Seis milhões, duzentos mil, trinta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo
que a parcela de R$ 3.100.016,87 (Tres milhões, cem mil, dezesseis reais e oitenta e sete
centavos) correspondente a metade deste total, foram pagos a partir de 30/03/2012, e a parcela
restante será paga a partir de 30/04/2012, ambos suportados por Ata do Conselho de
Administração, conforme determina a Lei e o Estatuto Social, totalizando o montante de R$
10.200.266,16 (Dez milhões, duzentos mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos),
devidamente demonstrados e detalhados no balanço de 31 de dezembro de 2011; e (e) o saldo
correspondente a 67,98%, do lucro líquido do exercício acrescido do valor da realização da
reserva de reavaliação, no valor de R$ 25.626.244,32 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e
seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), foi destinado à Reserva para
Aumento de Capital e para fazer frente à proposta de cancelamento de ações em tesouraria,
matérias que serão objeto de apreciação da Assembléia Geral Extraordinária que segue. Em
atenção ao terceiro item da Ordem do Dia, o plenário reelegeu os atuais Conselheiros de
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Administração, quais sejam os Srs. Júlio Ricardo Andrighetto Mottin, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Engenheiro Álvaro Nunes Pereira nº 285,
apto.501, CPF nº 070.432.100-97, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº 8002748708,
Sérgio Geraldo Pizzato, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Linha Carasal,
501, em Gramado, RS, CPF nº 001.041.400-20, Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº
1003392121, Roberto Luiz Weber, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado nesta Capital na Rua Tito Livio Zambecari, 1011 Ap. 601, CPF nº 283.395.410-72,
Carteira de Identidade emitida pela SSP/RS nº1004215636 e Marcel Sapir, brasileiro, casado,
economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Rua Alberto de Campos,
n° 102, apto. 501, carteira de identidade nº 06.266161-6, emitida pelo DIC/RJ e CPF n°
805.225.727-15. O mandato do Conselho de Administração será de 02 (dois) anos. O plenário
resolveu fixar a remuneração anual e global de seus Conselheiros de Administração e Diretores
em até R$ R$6.000.000,00 (Seis milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração
distribuir esta importância entre seus membros e a Diretoria. Esgotados os assuntos pertinente à
Assembléia Geral Ordinária, passaram a ser discutidos os temas objeto da Assembléia Geral
Extraordinária. De imediato, o presidente determinou que fosse lida a Exposição Justificativa do
Conselho de Administração, a qual estava assim redigida: “Senhores Acionistas. Este Conselho
de Administração decidiu convocar V. Sªs, em Assembléia Geral Extraordinária para proporlhes: (a) aprovar o aumento do capital social para R$195.000.000,00 (Cento e noventa e cinco
milhões de reais), mediante a incorporação de parcela da conta “Reserva para Aumento de
Capital” no montante de R$ 24.992.060,45 (Vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e dois
mil e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) e, parcela da conta “Reserva Legal” no valor de
R$ 7.939,55 (Sete mil, novecentos e trinta e nove reias e cinquenta e cinco centavos), sem
emissão de novas ações; (b) utilizar o saldo remanescente da Reserva para Aumento de Capital
no valor de R$ 634.183,87 (Seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e oitenta
e sete centavos) para o cancelamento de 7.000(Sete mil) ações ordinárias escriturais e 480
(Quatrocentas e oitenta) ações preferenciais de emissão da própria companhia, já anteriormente
adquiridas e existentes em tesouraria em 31/12/2011, sem diminuição do capital social; (c)
Face ao que foi exposto acima a redação do artigo 5º do estatuto social passará a ser a
seguinte: “Artigo 5º - O capital social é de R$195.000.000,00 (Cento e noventa e cinco milhões
de reais) representado por 4.121.059 (Quatro milhões, cento e vinte e uma mil, cinqüenta e nove)
ações ordinárias e 449.523 (Quatrocentas e quarenta e nove mil e quinhentas e vinte e três) ações
preferenciais, todas sem valor nominal”. Esta era a proposta que tínhamos a apresentar a elevada
consideração dos senhores acionistas. Porto Alegre, 27 de março de 2012. Júlio Ricardo
Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber e Sérgio Geraldo Pizzato – Conselheiros”. Após a
leitura do documento acima transcrito, foi colocada em discussão e votação, a proposta do
Conselho de Administração, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, passando o artigo 5º
do Estatuto Social a vigorar nos precisos termos da Exposição Justificativa do Conselho de
Administração, acima transcrita. Prosseguido os trabalhos, foi reconduzido o Conselho Fiscal,
tendo sido reeleito como membro efetivo o Sr. João Verner Juenemann, brasileiro, casado,
contador inscrito no CRCRS sob nº 9982 e administrador inscrito no CRARS sob nº 1356,
domiciliado e residente à rua Passo da Pátria, 624, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul, Carteira de Identidade n.º 3010401283, emitida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob
n.º 000.952.490-87, e como suplente, o Sr. Jeovah Trindade Lucas, brasileiro, casado, contador
CRCRS 13858, CPF 004.355.030-49, residente e domiciliado à Rua Álvaro Moreira, 34 – 90660220 – Porto Alegre – RS; igualmente reeleitos como membros efetivos o Sr. Rudolfo José
Müssnich, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Moreno
Loureiro Lima, 305 apto 502, CPF nº 001.176.170-91, Carteira de Identidade nº 30041396599
emitida pela SSP/RS e o Sr.Jairo Coelho da Silva , brasileiro, casado, contador, residente e
domiciliado nesta capital na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99 Apto 802, CPF nº 009.689.430-04
e Carteira de Identidade nº 2003971898 emitida pela SSP/RS e, como respectivos suplentes, o Sr.
Marcello Kessler, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta capital
na Rua Coronel Bordini, 987 apto 502, CPF nº 006.248.450-87 e Carteira de Identidade nº
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9000253642 emitida pela SSP/RS e Paulo Roberto Kruse, brasileiro, casado, advogado, com
escritório profissional na Rua Ramiro Barcelos, 1172, sala 117, nesta Capital, CPF nº
210.082.720-00 e Carteira de Identidade OAB/RS nº 9475. Fixada a remuneração do Conselho
Fiscal na importância mínima prevista pelo parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6404/76.
Finalizando os trabalhos, foi aprovada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas
dos acionistas, a seguir foi oferecida a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de
interesse social e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e, de forma
unânime, aprovada e assinada pelos acionistas abaixo relacionados. Porto Alegre, 26 de abril de
2012. Acionistas. Ana Luiza Mariano da Rocha Mottin p.p. Mariana Mariano da Rocha Mottin,
Nelson Alvarenga Mariano da Rocha p.p. Mariana Mariano da Rocha Mottin, Silvia Tostes
Mottin p.p. Mariana Mariano da Rocha Mottin, Francisco Angelo Mottin p.p. Mariana Mariano
da Rocha Mottin, Adriana Mottin Vellhinho p.p. Mariana Mariano da Rocha Mottin, Mariana
Mariano da Rocha Mottin, Julio Ricardo Mottin Neto p.p. Mariana Mariano da Rocha Mottin,
Luiz Antonio D’Amado dos Santos, Carlos Alberto de Freitas Lima, Rudolfo José Müssnich,
Denis Pizzato p.p. Carlos Alberto de Freitas Lima, Sérgio Geraldo Pizzato p.p. Carlos Alberto de
Freitas Lima, Beatriz Simon Pizzato p.p. Carlos Alberto de Freitas Lima, José E. Pizzato Anonni
p.p. Nadja Pizzato Saldanha de Souza, João F. Pizzato Anonni p.p. Carlos Alberto de Freitas
Lima, Gabriela Zubaran de Azevedo Pizzato p.p. Carlos Alberto de Freitas Lima, Elizabeth
Weber Taylor p.p. Carlos Alberto de Freitas Lima, Geraldo Otto Weber p.p. Rafaella Polese
Weber, Martha Weber Luce p.p. Rafaella Polese Weber, Erico Albrecht p.p. Rafaella Polese
Weber, Rafaella Polese Weber, Gabriela Weber Luce p.p. Paulo Roberto Kruse, Bransfield LLC
p.p. Bruno Barreto Machado, IP Participações Institucional Master –FIA p.p. Bruno Barreto
Machado, IP Participações Master Fundo de Investimento em Ações p.p. Bruno Barreto
Machado, Fundo de Investimentos em Ações IP Seleção p.p. Bruno Barreto Machado, Hatteras
LLC p.p. Bruno Barreto Machado, São Fernando V – Fundo de Investimento em Ações p.p.
Bruno Barreto Machado, Banesprev Mais Valor Ações Fundo de Investimento p.p. Bruno
Barreto Machado, Julio Ricardo Andriguetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Nadja Pizzato
Saldanha de Souza, Regis Pizzato, Flavio Romulo Stankievich, Banrisul Fundo de Investimento
em Ações p.p Emiliano Luis Klein, Roberto Coimbra Santos, Hiron Cardoso Goidanich.
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio de Dimed S/A
Distribuidora de Medicamentos e que são autênticas as assinaturas ali apostas.

__________________________
Júlio Ricardo Andrighetto Mottin
Presidente da Assembléia

__________________________
Roberto Luiz Weber
Secretário da Assembléia
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