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 15 DE ABRIL DE 2020
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15 horas do dia 15 de abril de 2020, 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, 3.097, CEP 05.339-900.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença 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: Deliberar sobre (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas
promissórias comerciais, em série única, no valor total de até R$300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Notas Promissórias” e
“Emissão”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de
2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis e do artigo 8º, item (n), do seu Estatuto Social, com as
características descritas a seguir (“Oferta Restrita”); (ii) autorização aos administradores da
Companhia para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias
para a formalização da Emissão, inclusive a contratação de prestadores de serviços necessários
para tanto, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da
Companhia relacionados às deliberações acima.
5.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
e diante do parecer favorável concedido pelo Comitê de Finanças e Riscos em reunião realizada
no dia 31 de março de 2020, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou
restrições, os membros do Conselho de Administração:
5.1
Aprovaram a realização da 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias pela
Companhia, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM
476, com as seguintes características:

(i)

Valor Total da Emissão: de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na
Data de Emissão (conforme definido abaixo).

(ii)

Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas
Promissórias será a data da respectiva subscrição e integralização, que constará nas
cártulas, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 566 (“Data de Emissão”);

(iii)

Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de Notas
Promissórias da Companhia;

(iv)

Valor Nominal Unitário: As Notas Promissórias terão valor nominal unitário de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal
Unitário”);

(v)

Séries: A Emissão será realizada em série única;

(vi)

Quantidade de Notas Promissórias: Serão emitidas 60 (sessenta) Notas
Promissórias;

(vii)

Circulação e Endosso: As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem
garantia, de mera transferência de titularidade, conforme prevista no artigo 15 do
Anexo I da Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e
Notas Comerciais, promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966, nos
termos do artigo 4º da Instrução CVM 566. Enquanto objeto de depósito na B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), a circulação das Notas
Promissórias se opera pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito
mantidas junto à B3, que endossará, sem garantia, a cártula ao credor definitivo, por
ocasião da extinção do depósito centralizado, com exceção do resgate que tenha sido
liquidado através da B3.

(viii) Prazo de Vigência e Data de Vencimento: As Notas Promissórias vencerão no
prazo de até 730 (setecentos e trinta) dias contados da Data de Emissão, ressalvadas
as hipóteses de resgate antecipado ou vencimento antecipado das Notas Promissórias,
nos termos a serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”):
(ix)

Forma e Comprovação de Titularidade: As Notas Promissórias serão emitidas sob
a forma cartular, e ficarão custodiadas em instituição financeira contratada na
qualidade de prestador de serviços de custodiante de guarda física das Notas
Promissórias (“Banco Custodiante”). A titularidade das Notas Promissórias será
comprovada pelas Cártulas, nos termos da legislação aplicável aos títulos de crédito da
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espécie. Adicionalmente, para as Notas Promissórias depositadas na B3 em nome do
respectivo titular, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada por extrato
emitido pela B3 em nome do respectivo detentor. Nos termos do artigo 4º da
Instrução CVM 566, o endosso das Notas Promissórias é sem garantia;
(x)

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com as Notas Promissórias serão
destinados ao reforço de capital de giro da Companhia;

(xi)

Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros
remuneratórios equivalentes a 100% (cento por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculada pro rata
temporis denominadas “Taxas DI over extra grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na Internet
(http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de até 3,00% (três
inteiros por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis desde a
Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento, considerando os critérios
estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas Comerciais – CETIP21”, disponível para
consulta na página da B3 na internet (http://www.b3.com.br), a serem replicados na
Cártula. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmula e
procedimentos a serem descritos na Cártula (“Remuneração”);

(xii)

Atualização Monetária:
monetariamente;

O

Valor

Nominal

Unitário

não

será

atualizado

(xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor Nominal
Unitário das Notas Promissórias será integralmente amortizado na Data de Vencimento,
ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado e Resgate Antecipado (conforme
definido abaixo). A Remuneração será paga aos titulares das Notas Promissórias na
Data de Vencimento, ordinário ou antecipado;
(xiv) Plano de Distribuição: As Notas Promissórias serão objeto de Oferta Restrita
destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9ºA da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada;
(xv)

Regime de Colocação: A Oferta Restrita será realizada sob regime de garantia firme
de colocação para a totalidade das Notas Promissórias, com a intermediação de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
(“Coordenador Líder”). O plano de distribuição será organizado pelo Coordenador Líder
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e seguirá os procedimentos descritos na Instrução CVM 476 e no “Contrato de
Coordenação e Distribuição Pública de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única,
da 1ª (Primeira) Emissão da Raia Drogasil S.A.”, tendo como público alvo
exclusivamente investidores profissionais. Para tanto, o Coordenador Líder poderá
acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, sendo possível a
subscrição ou aquisição das Notas Promissórias por, no máximo, 50 (cinquenta)
investidores profissionais, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM
476;
(xvi) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Notas
Promissórias deverão ser depositadas para (a) distribuição no mercado primário
exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da
B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente por meio da B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas
Promissórias serão depositadas eletronicamente em nome do titular das Notas
Promissórias no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. As Notas Promissórias poderão
ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores
qualificados, conforme definidos no artigo 9-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de
novembro de 2013, observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17
da Instrução CVM 476 pela Companhia;
(xvii) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas Promissórias serão
subscritas na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, e sua integralização
dar-se-á à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente
através do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, podendo ser objeto de ágio
ou deságio, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das Notas
Promissórias;
(xviii) Vencimento Antecipado: as Notas Promissórias estão sujeitas a hipóteses de
vencimento antecipado automático e a hipóteses de vencimento antecipado não
automático, nos termos estabelecidos nas Cártulas;
(xix) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a qualquer momento após a
Data de Emissão, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da
totalidade das Notas Promissórias destinada à totalidade dos titulares das Notas
Promissórias (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado deverá
ser comunicada por meio de publicação de aviso aos titulares das Notas Promissórias
no jornal a ser divulgado nas Cártulas ou por meio de comunicação individual aos
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titulares das Notas Promissórias, com cópia para o Agente Fiduciário (conforme abaixo
definido), com antecedência mínima de 4 (quatro) Dias Úteis da data pretendida para
a liquidação financeira da Oferta de Resgate Antecipado, o qual deverá descrever os
termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta de
Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por uma quantidade mínima
de Notas Promissórias; (b) o valor do prêmio de resgate antecipado, caso exista, que
não poderá ser negativo; (c) a forma de manifestação dos titulares de Notas
Promissórias à Companhia, com cópia para o Agente Fiduciário, que optarem pela
adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (d) a data efetiva para o resgate antecipado
das Notas Promissórias, que deverá ser obrigatoriamente um Dia Útil; e (e) demais
informações necessárias para tomada de decisão pelos titulares de Notas Promissórias
e à operacionalização do resgate antecipado das Notas Promissórias. A Companhia
deverá comunicar ao banco mandatário da Emissão e à B3 a respectiva data do resgate
antecipado, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis desta. O valor a ser pago
em relação a cada uma das Notas Promissórias indicada por seu respectivo titular em
adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário,
acrescido (1) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão
até a data do efetivo pagamento; e (2) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado
a ser oferecido aos titulares de Notas Promissórias, a exclusivo critério da Companhia.
O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, com relação às
Notas Promissórias (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado
em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não
estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os
procedimentos operacionais do banco mandatário;
(xx)

Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia
devida aos titulares de Notas Promissórias, além da Remuneração, os débitos em atraso
vencidos e não pagos pela Companhia, ficarão, desde a data da inadimplência até a
data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, além da respectiva Remuneração: (a) multa
convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido e não pago; e (b) juros moratórios calculados desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao
mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso (“Encargos Moratórios”);

(xxi) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias,
especificamente a Remuneração, o Valor Nominal Unitário e quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Nota Promissória, serão
efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, no caso das
Notas Promissórias que estejam custodiadas na B3 ou pelo banco mandatário, no caso
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das Notas Promissórias que não estejam custodiadas na B3. Farão jus ao recebimento
de quaisquer valores decorrentes das Notas Promissórias, os Titulares das Notas
Promissórias no Dia Útil (conforme abaixo definido) imediatamente anterior ao
pagamento;
(xxii) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de
pagamento de qualquer obrigação da Companhia sob as Notas Promissórias até o
primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação
coincidir com dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento da respectiva
obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional. Para fins das
Notas Promissórias e das Cártulas, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que
não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo;
(xxiii) Agente Fiduciário: A Companhia nomeará e constituirá a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade por ações
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 – Barra da Tijuca, CEP
22640-102, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0001-38, como agente fiduciário da
Emissão (“Agente Fiduciário”), com o propósito de representar os titulares das Notas
Promissórias, observado o disposto na legislação e instruções normativas da CVM; e
(xxiv) Demais características da Emissão e das Notas Promissórias: As demais
características da Emissão e das Notas Promissórias serão aquelas especificadas nas
Cártulas.
5.2
Autorização aos Administradores da Companhia: Aprovaram a autorização aos
administradores e demais representantes legais da Companhia para que realizem, em nome
da Companhia, todos os atos necessários, dentre eles, mas não limitado a, (i) contratar
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para
estruturar e coordenar a Oferta Restrita; (ii) contratar os prestadores de serviços para a
Emissão, tais como a B3, o banco custodiante, o Agente Fiduciário, o banco mandatário, o
Coordenador Líder, os assessores legais, gráfica, entre outros; (iii) negociar e definir todos
os termos e condições específicos da Emissão e da Oferta Restrita que não foram objeto de
aprovação desta Reunião do Conselho de Administração; (iv) celebrar todos os documentos,
incluindo, mas não se limitando, as Cártulas, o contrato de distribuição das Notas Promissórias,
bem como eventuais aditamentos a referidos instrumentos; e (v) praticar todos os atos
necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita. Ratificam-se todos os atos relativos
à Oferta Restrita que tenham sido praticados anteriormente pelos administradores e demais
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representantes legais da Companhia.
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; Jairo Eduardo Loureiro; Paulo Sérgio
Coutinho Galvão Filho; Plínio Villares Musetti; Marco Ambrogio Crespi Bonomi e 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, 15 de abril de 2020.

_______________________________
Renato Pires Oliveira Dias
Secretário da Mesa
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