COMUNICADO AO MERCADO
A RD – Gente, Saúde e Bem-estar (Raia Drogasil S.A. – BM&FBovespa: RADL3) (“Companhia” ou “RD”), a empresa líder no
mercado brasileiro de drogarias, anuncia que concluiu com sucesso a realização da sua 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), no valor
de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente), cujo os
esforços de distribuição junto aos investidores foram realizados pela Companhia em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A., a
instituição intermediária líder da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”).
A Oferta Restrita foi aprovada com base nas deliberações tomadas em reunião do Conselho de Administração, realizada em
17 de março de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP (“RCA”) e, conforme estabelecido na RCA, foi adotado o
procedimento de coleta de intenções de investimentos conduzido pelo Coordenador Líder (“Procedimento de
Bookbuilding”), de modo a especificar a remuneração das Debêntures, a qual foi limitada a 107,50% (cento e sete inteiros e
cinquenta centésimos por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br)
(“Remuneração” e “Taxa DI”, respectivamente).
O Procedimento de Bookbuilding foi realizado em 12 de abril de 2017 e a taxa de Remuneração das Debêntures foi definida
em 104,75% (cento e quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da Taxa DI, 2,75 pontos percentuais abaixo da
remuneração inicial, refletindo a sólida posição financeira da RD, a qual foi atestada pelo rating nacional de longo prazo “AAA
(bra)” atribuído pela Fitch Ratings no dia 24 de março de 2017.
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