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COMUNICADO AO MERCADO
RD é eleita Empresa do Ano e Melhor Varejista pela Exame Melhores e Maiores
É com grande honra que informamos que a RD foi eleita a Empresa do Ano e a Melhor Varejista na 44ª edição de Exame
Melhores e Maiores.
A edição de Melhores e Maiores da Revista Exame é a premiação empresarial de maior prestígio da mídia brasileira.
Elaborada em parceria com a equipe técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras (Fipecafi)
da Universidade de São Paulo, o estudo avaliou inicialmente mais de 3 mil empresas para ranquear as 1.000 principais
empresas do País. Além disso, foram escolhidos os vencedores para cada um dos 20 setores da economia e foi eleita a
Empresa do Ano. Nos 44 anos desde que a premiação foi criada, é a primeira vez que uma rede de drogarias foi eleita, seja
como Empresa do Ano ou como Melhor Varejista.
A RD encerrou 2016 com R$ 11,8 bilhões em receita bruta, um crescimento de 25,5%. Abrimos 212 novas lojas, terminando o
período com 1.420 lojas em 18 estados do País. Atingimos um EBITDA de R$ 987,6 milhões, um aumento de 32,8% com
margem de 8.4%, uma elevação de 0,5 ponto percentual. O lucro líquido ajustado totalizou R$ 456.3 milhões, uma margem
líquida de 3.9%. Investimos um total de R$ 489,1 milhões no exercício e ainda conseguimos gerar um fluxo de caixa livre de
R$ 34.9 milhões, o quarto ano consecutivo com geração de caixa positiva.
“Estamos profundamente honrados e com um enorme sentimento de responsabilidade por esse reconhecimento, que vem
coroar os cinco anos de trabalho incessante desde a fusão. Nesse período, combinamos ativos, talentos e competências
únicas e uma nova empresa emergiu, fiel às nossas raízes, mas com execução renovada, identidade própria e com o
propósito de Cuidar de Perto da Saúde e do Bem-estar das Pessoas em Todos os Momentos da Vida. Queremos agradecer
aos nossos milhões de clientes pela confiança, aos nossos 30 mil funcionários pela incansável dedicação, aos nossos
fornecedores pela parceria e aos nossos acionistas pelo seu apoio, fazendo assim com que este prêmio fosse possível”, disse
Marcílio Pousada, presidente da Companhia.
São Paulo, 7 de agosto de 2017.
EUGÊNIO DE ZAGOTTIS
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CONTATO RI:
ri@rd.com.br
www.rd.com.br

