RAIA DROGASIL S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2019 PARA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE JUNHO DE 2019
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15 horas do dia 05 de julho de 2019, na sede
social da Raia Drogasil S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, CEP 05.339-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presenç a da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio Carlos Pipponzi e
secretariados pelo Sr. Renato Pires Oliveira Dias.
4.
ORDEM DO DIA: Aprovar e deliberar sobre: (1) a retificação da deliberação tomada
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia em Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, realizada em 11 de junho de 2019, às 15 horas, na sede social
da Companhia, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 19 de junho de
2019, sob o nº 331.076/19-6 (“RCA de Aprovação da Emissão”), relativa ao item 5, alínea
(1), da ata da RCA de Aprovação da Emissão, de forma a alterar (1.i) o subitem (w) do item
5, alínea (1), de forma a modificar o prazo mínimo para a realização do Resgate Antecipado
Facultativo (conforme definido na RCA de Aprovação da Emissão) de, a partir do 2º
(segundo) ano a contar da Data de Emissão, para, a partir do 5º (quinto) ano a contar da
Data de Emissão; e (1.ii) o subitem (x), de forma a modificar o prazo mínimo para a
realização da Amortização Extraordinária Facultativa (conforme definido na RCA de
Aprovação da Emissão) de, a partir do 2º (segundo) ano a contar da Data de Emissão, para,
a partir do 5º (quinto) ano a contar da Data de Emissão ; (2) a ratificação de todos os
demais termos constantes da ata da RCA de Aprovação da Emissão não expressamente
alterados pela presente reunião; (3) autorização expressa para que a Diretoria e os demais
representantes legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos, negociem as
condições finais, tomem todas e quaisquer providências e adotem todas as medidas
necessárias à: (3.i) formalização, efetivação e administração das deliberações desta ata,
bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à 4ª (quarta)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
série única, da Companhia no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)

(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), objeto de
oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei
n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta") e do artigo 8º, item (p) do seu
Estatuto Social, conforme aprovadas na RCA de Aprovação da Emissão, que sejam
necessários à implementação e formalização do item (1) acima, incluindo a celebração de
aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Raia Drogasil S.A.” celebrado entre a
Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de
agente fiduciário e representante da comunhão de titulares das Debêntures, em 11 de junho
de 2019 (“Escritura de Emissão”), a qual será registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo; (3.ii) ratificação de todos os atos já praticados com relação às deliberações
acima; e (3.iii) autorização para a publicação desta ata na forma prevista no artigo 130,
parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações.
5.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, os membros do
Conselho de Administração:
(1.i)

aprovaram a retificação do subitem (w) do item 5, alínea (1), da ata da RCA de
Aprovação da Emissão, para alterar o prazo mínimo para a realização do Resgate
Antecipado Facultativo de, a partir do 2º (segundo) ano a contar da Data de Emissão,
para, a partir do 5º (quinto) ano a contar da Data de Emissão , o qual passará a
vigorar com a seguinte redação:
“(w) Resgate Antecipado Facultativo Total: sujeito ao atendimento das

condições a serem previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir do 5º (quinto) ano a contar da
Data de Emissão (inclusive), o resgate antecipado facultativo da totalidade das
Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com o
consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”). O
valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate
Antecipado Facultativo será o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, até a data do
efetivo pagamento (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido de prêmio,
que não poderá ser negativo, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado
Facultativo, conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Os demais
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termos e condições acerca do Resgate Antecipado Facultativo Total serão os previstos
na Escritura de Emissão;”.
(1.ii) aprovaram a retificação do subitem (x) do item 5, alínea (1), da ata da RCA de
Aprovação da Emissão, para alterar o prazo mínimo para a realização da Amortização
Extraordinária Facultativa de, a partir do 2º (segundo) ano a contar da Data de
Emissão, para, a partir do 5º (quinto) ano a contar da Data de Emissão, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação:
“(x) Amortização Extraordinária Facultativa: sujeito ao atendimento das

condições a serem previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, realizar a qualquer tempo a partir do 5º (quinto) ano a contar da
Data de Emissão (inclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas, nos termos a
serem previstos na Escritura de Emissão, ou mediante comunicação escrita
endereçada a cada Debenturista, com cópia ao Agente Fiduciário, com antecedência
de, no mínimo, 4 (quatro) Dias Úteis da data do evento, amortizações extraordinárias
(“Amortização Extraordinária Facultativa”) do Valor Nominal Unitário ou do saldo
devedor do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, mediante o pagamento de
parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, a ser amortizada, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal
Unitário ou do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, até a data do efetivo pagamento (“Valor da Amortização
Extraordinária Facultativa”), acrescido de prêmio, o qual não poderá ser negativo,
incidente sobre a parcela do Valor da Amortização Extraordinária Facultativa a ser
amortizada, calculado conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão
(“Prêmio de Amortização Extraordinária Facultativa”). Os demais termos e condições
da Amortização Extraordinária Facultativa serão os previstos na Escritura de
Emissão;”.
(2)

ratificaram todos os demais termos constantes da ata da RCA de Aprovação da
Emissão não expressamente alterados pela presente reunião;

(3)

autorizaram expressamente a Diretoria e os demais representantes legais da
Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, negociarem as condições finais,
tomarem todas e quaisquer providências e adotarem todas as medidas necessárias à:
(3.i) formalização, efetivação e administração das deliberações desta ata, bem como
a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, às
Debêntures e à Oferta, conforme aprovadas na RCA de Aprovação da Emissão, que
sejam necessários à implementação e formalização dos itens “(1.i)” e “(1.ii)” das
deliberações acima, incluindo a celebração de aditamento à Escritura de Emissão;

3
SP - 23998060v1

(3.ii) ratificação de todos os atos já praticados com relação às deliberações acima; e
(3.iii) autorização para a publicação desta ata na forma prevista no artigo 130,
parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Presidente da Mesa: Sr. Antônio Carlos Pipponzi. Secretário da Mesa: Sr.
Renato Pires Oliveira Dias. Conselheiros: Antonio Carlos Pipponzi; Renato Pires Oliveira Dias;
Carlos Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho;
Jairo Eduardo Loureiro; Plínio Villares Musetti; Marco Ambrogio Crespi Bonomi; Marcelo José
Ferreira e Silva.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento
no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do artigo 142, §1°, da Lei da
Sociedade por Ações.
São Paulo, 05 de julho de 2019.

Secretário:

Visto Advogada:

________________________
Renato Pires Oliveira Dias

________________________
Bruna Barros Nascimento
OAB/SP nº 371.621
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