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COMUNICADO AO MERCADO
Nos termos do artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 3 de janeiro
de 2002 a Raia Drogasil S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em carta datada em 21 de novembro de 2018, a Companhia recebeu comunicação de
Schroder Investment Management Brasil Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 14º andar, conj. 142, Itaim Bibi, informando
que adquiriu sua participação acionária na Companhia, passando a deter 16.718.813 ações
(equivalentes a, aproximadamente, 5,05% do total de ações).
Ainda de acordo com a comunicação, as ações são detidas em carteiras administradas pelo Grupo
Schroder de forma discricionária para fins de investimento do cliente e não tem a intenção de
adquirir o controle ou influenciar a gestão.
Informamos que a participação do acionista não afeta a composição do controle da Companhia.
São Paulo, 22 de novembro de 2018.

RAIA DROGASIL S.A.
Eugênio De Zagottis
Diretor de Relações com Investidores
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Taxpayer ID n.º 61.585.865/0001-51
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MARKET ANNOUNCEMENT
Pursuant to article 12 of CVM Instruction number 358, of January 3 rd, 2002, Raia Drogasil S.A.
(“the Company”) hereby informs to its shareholders and to the market that, on a letter dated
November 21st, 2018 the Company received a notice from Schroder Investment Management
Brasil Ltda., with registered offices at Rua Joaquim Floriano, 100, 14th floor, conj. 142, Itaim
Bibi, São Paulo, Brazil, informing that it has acquired Company’s shares, holding a total of
16,718,813 shares (equivalent to approximately 5.05% of total shares).
Still, according to the notice, these shares are held in portfolios managed on a discretionary
basis for investment purposes and Schroder Group does not intend to acquire control or
influence the management.
We hereby inform that the shareholder position does not affect the controlling arrangement of
the Company.
São Paulo, November 22nd, 2018.

RAIA DROGASIL S.A.
Eugênio De Zagottis
Investor Relations Officer

Schrc>ders
São Paulo, 21 de novembro de 2018

À

Raia Drogasil S.A.
Av . Corifeu de Azevedo Marques, 3097
Butantã, São Paulo, SP
CEP 05339-000
E-mails: rozenberg@rd .com .br; ABernardo@rd .com .br
At:

Gabriel Bouzada Rozenberg
Aron Bernardo
Área de Relações com 1nvestidores

Ref:

Divulgação de Informações - Instrução CVM n. 0 358

Prezados Senhores,
A Schroder lnvestment Management Brasil Ltda. ("Schroder Brasil"), sociedade por ações , com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano , 100, 14º andar, conj. 142, ltaim
Bibi , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92 .886 .662/0001-29, na qualidade de representante de todas as
empresas do grupo financeiro Schroders ("Grupo Schroder"), em conformidade com o que estabelece o
art. 12 da Instrução CVM n.º 358 , de 3 de janeiro de 2002 , conforme alterada, vem , por meio desta ,
informar que em 19 de novembro de 2018 foram adquiridas 2.181 .829 ações de emissão da Raia
Drogasil S.A. ("Companhia Investida").
Adicionalmente , informamos que:
•

Com a aquisição das ações da Companhia Investida, o Grupo Schroder passou a deter

16.718 .813 ações ordinárias da Companhia Investida (5 ,05% da posição total) ;
•

O Grupo Schroder não detém bônus de subscrição , ou de direitos de subscrição de ações e de

opções de compra de ações emitidas pela Companhia Investida;
•

O Grupo Schroder não detém debêntures conversíveis em ações emitidas pela Companhia

Investida e

Schrc>ders
•

Não há contratos celebrados pelo Grupo Schroder contendo disposições relativas a direitos de

voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia Investida.
Por fim , declaramos que as referidas participações têm como objetivo deter as ações em carte iras
administradas pelo Grupo Schroders em uma base discricionária para fins de investimento de clientes ,
não havendo, portanto, o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia Investida. Não existe uma quantidade específica de ações visada.

Atenciosamente

SCH RODER INVESTM ENT MANAG EMENT BRASI L LTOA
Fabio Guimarães Ferreira
Diretor de Risco e Compliance

