RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas, 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, n° 3097, CEP 05581-000.
2.

PRESENÇA: A totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário Antonio Luiz Corrêa e
secretariados pelo Sr. Fernando Carvalho Braga.
4.
ORDEM DO DIA: (i) examinar as Demonstrações Financeiras, Relatório da
Administração e da Proposta da Administração para destinação do resultado, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) apreciar a proposta, a ser
submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, acerca do aumento
do capital social da Companhia mediante capitalização de parte da Reserva Estatutária e
sem a emissão de novas ações da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Após a análise dos documentos apresentados, foi emitido parecer
do Conselho Fiscal conforme segue:
Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas
atribuições e responsabilidades legais, procedeu ao exame das Demonstrações Financeiras,
do Relatório da Administração e da Proposta da Administração para destinação do resultado
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e, com base nos exames
efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração, e considerando, ainda, o
parecer favorável sem ressalvas dos auditores independentes, PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal concluíram que os documentos
acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, e
opinaram, por unanimidade, pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia
Geral da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6.404/76.
Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao artigo 163, inciso III, da Lei
n° 6.404/76, e artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, examinaram, ainda, a proposta
da administração da Companhia sobre o aumento do capital social da Companhia, no valor
de R$ 691.360.745,43 (seiscentos e noventa e um milhões, trezentos e sessenta mil,
setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), mediante capitalização de

parte da Reserva Estatutária da Companhia, nos termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76,
sem a emissão de novas ações da Companhia e, portanto, sem bonificação de ações aos
acionistas da Companhia e mantendo-se inalterada a proporção de participação de cada
acionista no capital social da Companhia. Com base no exame das propostas e dos
documentos colocados à disposição dos membros do C onselho Fiscal da Companhia, estes
opinaram favoravelmente à proposta que será submetida aos acionistas da Companhia em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser convocada para tal fim.
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
assinada. Presidente da Mesa: Sr. Mário Antonio Luiz Corrêa. Secretário da Mesa: Sr.
Fernando Carvalho Braga. Conselheiros: Mário Antonio Luiz Corrêa; Fernando Carvalho
Braga; Gilberto Lério.
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, 26 de fevereiro de 2019.
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