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COMUNICADO AO MERCADO
RAIA DROGASIL ANUNCIA MUDANÇA NO CORPO EXECUTIVO

Raia Drogasil, a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com mais de 1.400 lojas em
18 estados brasileiros, anuncia que o seu Conselho de Administração tomou ciência nesta data
da renúncia de Antonio Carlos de Freitas, que se desliga nesta data da Diretoria da Raia Drogasil.
Freitas encerra um ciclo de grande sucesso no mesmo dia em que completa dezoito anos como
diretor da Companhia, sendo treze na Drogasil e cinco na Raia Drogasil.
Como diretor da Drogasil desde 1999, Freitas transformou a operação de varejo e liderou a sua
expansão, contribuindo para que se tornasse um player de referência e a primeira empresa do
varejo farmacêutico brasileiro a ingressar no Novo Mercado com uma bem-sucedida oferta
realizada em 2007.
Como diretor da Raia Drogasil a partir da fusão, Freitas seguiu à frente da operação de varejo da
bandeira Drogasil até 2015 e teve papel determinante na criação e na consolidação da Farmasil
como um formato de loja popular de futuro promissor, cuja operação vinha liderando desde o
seu início. A partir de 2016, Freitas estruturou e passou também a responder pelas Relações
Institucionais da Companhia.
Cumpre informar que, a partir desta data, Freitas seguirá apoiando a Raia Drogasil como
Consultor junto à Gestão e também junto ao Comitê Financeiro e ao Comitê de Estratégias do
Conselho de Administração.
Por fim, informamos que Renato Raduan, diretor de Operações, passará a acumular as
operações das bandeiras Raia e Drogasil e, também, Farmasil, ao passo que Eugênio De Zagottis,
atual diretor de Planejamento Corporativo e de Relações com Investidores da Companhia,
responderá também pelas Relações Institucionais da Companhia.
São Paulo, 20 de janeiro de 2017.
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