RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/ME n° 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de julho de 2019, às 15:00 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, nº 3.097, Butantã, CEP 05339-900.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação realizada nos termos do Artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros efetivos do
Conselho de Administração ou os respectivos suplentes. Presentes, também os membros do
Conselho Fiscal.
3.
MESA: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Antônio Carlos Pipponzi, que convidou a
mim, Renato Pires Oliveira Dias, para atuar como Secretário.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) Aprovação da minuta do
Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”) a ser celebrado pelas administrações
da Companhia e da Drogaria Onofre Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da Sé, n° 174, Bairro Sé, CEP 01001-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 61.549.259.0001-80, com seus atos constitutivos arquivados perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.201.227.486 (“Onofre”) para
estabelecer os termos e condições da proposta de incorporação da Onofre pela Companhia,
com a consequente extinção da Onofre (“Incorporação”); (b) Ratificação da contratação da
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração laudo de avaliação do patrimônio líquido
da Onofre pelo seu valor contábil (“Laudo de Avaliação”), o qual será vertido à Companhia em
razão da Incorporação; (c) Exame e apreciação do Laudo de Avaliação; (d) Aprovação da
proposta de Incorporação, nos termos do Protocolo, a qual está condicionada às aprovações
societárias necessárias; (e) Aprovação das matérias a serem submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, bem como a convocação da referida
Assembleia; e (f) Determinação de voto a ser proferido pela Companhia e seus representantes
na reunião de sócios da Onofre que deliberar sobre a Incorporação.
5.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia,
foram tomadas as seguintes deliberações:

(a)
Aprovar a minuta do Protocolo, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social da
Companhia, autorizando a sua assinatura pela Diretoria da Companhia, o qual será submetido
à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral;
(b)
Ratificar a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar,
Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 e no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”)
responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Onofre pelo seu valor contábil, a qual será
submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral;
(c)
Aprovar o Laudo de Avaliação, o qual será submetido à apreciação e aprovação dos
acionistas em Assembleia Geral;
(d)
Aprovar a proposta de Incorporação, nos termos do Protocolo, a qual não resultará em
aumento do capital social da Companhia ou a emissão de novas ações pela Companhia,
estando condicionada à apreciação e aprovação da Incorporação pelos acionistas em
Assembleia Geral;
(e)
Aprovar, nos termos do Artigo 8°, item “m”, do Estatuto Social da Companhia, a
submissão das seguintes matérias à Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada para o
dia 01 de agosto de 2019, às 08:00 horas: (i) exame, discussão e apreciação do Protocolo;
(ii) ratificação da contratação da Empresa Avaliadora; (iii) exame e apreciação do Laudo de
Avaliação; (iv) aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo; e (v) autorização para
os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da
Incorporação; e
(f)
Aprovar, nos termos do Artigo 8°, item “cc”, do Estatuto Social da Companhia, a
determinação de voto da Companhia na reunião de sócios da Onofre que deliberar sobre a
Incorporação, no sentido de aprovar as matérias objeto da referida reunião, em especial a
Incorporação.
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
membros do Conselho de Administração presentes assinada. Presidente da Mesa: Sr. Antônio
Carlos Pipponzi. Secretário da Mesa: Sr. Renato Pires Oliveira Dias. Conselheiros: Antônio
Carlos Pipponzi, Carlos Pires Oliveira Dias, Renato Pires Oliveira Dias, Cristiana Almeida
Pipponzi, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Jairo Eduardo Loureiro, 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, 01 de julho de 2019.
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