APRESENTAÇÃO DO NOVO CEO

31 de Julho de 2013

Aviso Legal
Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à Companhia que refletem as visões atuais
e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como "acreditamos", "antecipamos",
"esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações
prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes
fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e
intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros,
diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de
investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela
resultante, correspondente ou específico.
O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação,
foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações
empresariais. Apesar de não termos razão para acreditar que qualquer dessas informações ou relatórios sejam imprecisos em
qualquer aspecto relevante, não verificamos independentemente a posição competitiva, posição de mercado, taxa de
crescimento ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou outras publicações da indústria. A Companhia, os agentes de
colocação e os coordenadores não se responsabilizam pela veracidade de tais informações.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas,
parcial e ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
Visando garantir a equidade das informações prestadas e alinhada com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia encontra-se em período de silêncio (quiet period) referente a divulgação dos resultados do 2T13. Outros
questionamentos e esclarecimentos não relacionados aos resultados do 2T13 serão atendidos normalmente.
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Sucessão do CEO


Marcílio D’Amico Pousada
 Nomeado pelo Conselho em 1 de julho de 2013
 Assumiu em 23 de Julho de 2013



Cláudio Roberto Ely
 Liderou a Drogasil por 13 anos e a RaiaDrogasil por quase dois anos
 Completa 65 anos de idade em janeiro de 2014
 Encerra hoje seu ciclo na RaiaDrogasil
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Cláudio Roberto Ely

 Assumiu como CEO da Drogasil em 1998
 Reposicionou a Companhia e alavancou a rentabilidade
 Listou a Drogasil no Novo Mercado em 2007 e capitalizou a Empresa
 Realizou aquisições de porte médio que tornaram a Drogasil rede nacional (GO, DF e ES)
 Estruturou a associação com a Raia S.A. que criou a RaiaDrogasil
 Liderou a nova Empresa em seu crescimento e integração
 Realizou outras duas aquisições que complementaram a presença regional (MT, GO)
 Lançou a Farmasil, formato popular de loja que se encontra em piloto
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Processo Sucessório
 Comitê de Pessoas
 Instituído na formação da RaiaDrogasil em 2011
 Plano sucessório e de remuneração para os principais níveis da empresa
 Premissa Estratégica: Continuidade com Evolução
 Crescimento orgânico acelerado com excelência operacional
 Manutenção dos valores, da cultura e da filosofia de gestão da RaiaDrogasil

 Continuidade do Management, que possui profunda experiência no setor de drogarias
 Processo de Recrutamento
 Timing Previsto: Final de 2013, conclusão rápida do processo antecipou mudança
 Background: Experiência profunda de varejo
 Perfil: Liderança, empreendedorismo e capacidade de execução
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Marcílio D’Amico Pousada

 Brasileiro, administrador de empresas, 50 anos de idade
 CEO das Livrarias Saraiva (2005 – 2013), liderou a compra da Siciliano e a integração das empresas
 CEO e fundador da OfficeNet Brasil (2000 – 2005), coordenou a venda para a Staples em 2004
 Diretor Comercial do Submarino (1999), participou da fundação da empresa
 Diretor do Sam’s Club (Wal-Mart) para não alimentos (1994 – 1999)
 Trabalhou na C&A e no Mappin (1989 – 1994) no início da carreira
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Respaldo de um Grupo Controlador com Visão e Compromisso de Longo Prazo e
de um Elevado Padrão de Governança Corporativa
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Acordo de Acionistas
Lock-up sobre 30% ou mais do
capital da Companhia até nov/2021.

Ações Livres
Votam com o Acordo de Acionistas

37,0%

3,8%

RaiaDrogasil S.A.

59,2%

Free Float

Free Float

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1
2
3

Antonio Carlos Pipponzi
Carlos Pires O. Dias
Paulo Sérgio C. Galvão
Plinio Villares Musetti
Renato Pires O. Dias
Cristiana Pipponzi

Chairman
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheira

Ex CEO da Raia, com 35 anos de experiência no setor, conselheiro das Lojas Colombo
Conselheiro da Companhia por mais de 20 anos e do Grupo Camargo Correa
Conselheiro da Companhia por quase 20 anos e da Klabin S.A.
Ex Chairman da Raia, Chairman da Natura, ex CEO da Elevadores Atlas
Conselheiro da Companhia por mais de 5 anos
Ex diretora de marketing da RaiaDrogasil e da Raia, com 10 anos de experiência no setor

Jairo E. Loureiro
José Paschoal Rossetti
Hector Nunez

Independente
Independente
Independente

Conselheiro da Companhia por mais de 10 anos, conselheiro da Hypermarcas
Conselheiro do Fleury, Boticário e Quimica Amparo, professor da Fundação Dom Cabral
CEO da Ri-Happy, ex CEO do grupo Wal-Mart no Brasil

Carlos Pires Oliveira Dias e Regimar Comercial S.A.
Carve-out da Pragma, a Janos Holding é o grupo de investimentos estratégicos de longo prazo de Guilherme Leal, Luis Seabra e Pedro Passos, os três sócios fundadores da Natura
GL Participações Ltda
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