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

Mapa sintético de votação (Boletim de Voto a Distância) para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28.03.2018

Comunicamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos
termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, que recebemos nesta
data o mapa sintético de votação (anexo), relativo às instruções de votos,
consubstanciadas em boletins de voto a distância recebidos do escriturador,
para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 28 de março, com
as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada
matéria constante da Ordem do dia.

São Paulo, 26 de março de 2018

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

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de março de 2018
Mapa sintético enviado pelo escriturador

Classe
de
Ações
Votantes

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1 - Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da
Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do
Conselho Fiscal.

ON

76.105.094

0

10.220.882

2 - Destinação do lucro líquido do exercício, referendando as
apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo
Conselho da Administração os quais serão imputados ao dividendo
obrigatório, nos termos da Proposta da Administração

ON

86.053.059

0

272.917

3 - Fixação da Remuneração anual global dos administradores da
Companhia para o exercício fiscal de 2018, nos termos da Proposta da
Administração

ON

85.904.959

0

421.017

4 - Considerando a solicitação de instalação do Conselho fiscal para o
exercício de 2018 pelo acionista controlador, determinação do número de
membros a compor o Conselho Fiscal ad Companhia, conforme Proposta
da Administração de 3 membros

ON

86.053.059

0

272.917

5 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa

ON

1.378.528

0

84.947.448

6 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la
para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, §4º, e
240 da Lei nº 6.404 de 1976, os votos correspondentes às suas ações
podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

ON

84.616.731

1.310.928

398.317

7 - 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)

ON

68.997.184

15.551.947

1.776.845

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

ON

1.503.928

0

84.822.048

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

ON

1.503.928

0

84.822.048

Assemble Geral Ordinária

Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações

