RAIA DROGASIL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 61.585.865/0001-51

Mapa sintético consolidado de votação (Boletim de Voto a Distância)
para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 08/04/2020

Divulgamos, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o mapa
sintético de votação (anexo) que consolida as instruções de voto proferidas a
distância por seus acionistas, com as indicações do total de aprovações,
rejeições e abstenções para cada uma das matérias que serão examinadas,
discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada amanhã,
dia 08 de abril.

São Paulo, 07 de abril de 2020

Raia Drogasil S/A
Eugênio De Zagottis
Diretor de Relação com Investidores

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 08 de abril de 2020
Mapa sintético consolidado de voto a distância
Classe
de
Ações
Votantes

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas
do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado
de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de
2020, bem como do Parecer do Conselho Fiscal

ON

185.243.254

0

14.796.045

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, referendando as apropriações de juros
sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de
Administração, bem como a declaração de dividendos adicionais,
para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão
imputados ao dividendo obrigatório

ON

200.039.299

0

0

3. Fixação da remuneração anual global dos administradores da
Companhia para o exercício fiscal de 2020, nos termos da
Proposta da Administração.

ON

199.618.692

153.150

267.457

4. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do
artigo 161 da Lei nº 6.404/76?

ON

200.039.299

0

0

ON

70.858.654

3.774.741

125.405.904

6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista
deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de
eleição geral em branco)

-

-

-

-

Felipe Elias Ribeiro David (Titular) / Marcello da Costa Silva
(Suplente) (indicados por Barthe Holdings LLC, Tyler Finance LLC,
Constellations Master FIA, Constellation Compounders FIA,
Constellation 70 Previdência FIM e outros)

ON

34.236.613

5.062.315

160.740.371

Robert Juenemann (Titular) / Alessandra Eloy Gadelha (Suplente)
(indicados por Caixa de Previdência do Banco do Brasil – Previ)

ON

106.266.675

14.329.332

79.443.292

7. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal,
conforme Proposta da Administração da Companhia.

ON

188.909.532

10.802.592

327.175

8. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral
Ordinária, as instruções de voto constantes deste Boletim de Voto
podem ser consideradas também para a realização da Assembleia
Geral Ordinária em segunda convocação?

ON

186.912.212

13.127.087

0

Assembleia Geral Ordinária

Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações

5. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral)
- Gilberto Lerio (indicado pelo controlador) / Flavio Stamm
(Suplente)
- Fernando Carvalho Braga (indicado pelo controlador) / Paulo
Sérgio Buzaid Tohmé (Suplente)
- Mário Antonio Luiz Corrêa (indicado pelo controlador) / Vivian do
Valle Souza Leão Mikui (Suplente)

