ACORDO DE ACIONISTAS DA RAIA DROGASIL S.A.

CELEBRADO POR
ANTONIO CARLOS PIPPONZI
RODRIGO WRIGHT PIPPONZI
BRUNO WRIGHT PIPPONZI
ANDRE ALMEIDA PIPPONZI
CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI
MARTA ALMEIDA PIPPONZI
ROSALIA PIPPONZI RAIA DE ALMEIDA PRADO
EUGÊNIO DE ZAGOTTIS
ALEXANDRE DE ZAGOTTIS
MARCELLO DE ZAGOTTIS

ACORDO DE ACIONISTAS
(i)
ANTONIO CARLOS PIPPONZI, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º 454.326.78853, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na Avenida Corifeu de
Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Antônio Carlos”);
(ii)
RODRIGO WRIGHT PIPPONZI, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.120.921-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
n.º 221.378.728-03, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Rodrigo”);
(iii)
BRUNO WRIGHT PIPPONZI, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.120.922-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
n.º 221.182.778-06, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Bruno”);
(iv)
ANDRE ALMEIDA PIPPONZI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 22.697.405-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º 274.953.688-02,
residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na Avenida Corifeu de
Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Andre”);
(v)
CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI, brasileira, casada, administradora de empresas,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob
no 285.220.788-58, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Cristiana”);
(vi)
MARTA ALMEIDA PIPPONZI, brasileira, casada, hoteleira, portadora da Cédula de
Identidade RG n.º 27.544.089-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob n.º 225.035.128-79,
residente e domiciliada em São Paulo, Capital, com escritório na Avenida Corifeu de
Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Marta”);
(vii) ROSALIA PIPPONZI RAIA DE ALMEIDA PRADO, brasileira, casada, advogada,
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.548.076 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob
n.º 154.088.518-69, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Rosalia”);
(viii) EUGÊNIO DE ZAGOTTIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG n.º 15.864.636-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º
186.783.418-90, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Eugênio”);
(ix)
ALEXANDRE DE ZAGOTTIS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 15.864.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º
270.158.038-28, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Alexandre”);
(x)
MARCELLO DE ZAGOTTIS, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.569.586-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
n.º 270.229.108-20, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã (“Marcello”);
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(Antônio Carlos, Rodrigo, Bruno, Andre, Cristiana, Marta, Rosalia, Eugênio, Alexandre e
Marcello, em conjunto, os “Acionistas” ou “Partes”, e, individualmente, “Acionista” ou
“Parte”;
CONSIDERANDO QUE:
(i)
Os Acionistas são titulares de ações da RAIA DROGASIL S.A., atual denominação
de Drogasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3097, inscrita no CNPJ/ME sob nº
61.584.865/0001-51 (“Companhia”);
(ii)
Em 28 de março de 2021, as Partes, conjuntamente aos Acionistas Drogasil,
renovaram o bloco de controle da Companhia por meio da celebração do novo Acordo
de Acionistas da Companhia (“Acordo Raia Drogasil”) que estabeleceu as regras sobre a
transferência de ações de emissão da Companhia de sua titularidade, o exercício do
direito de voto e direitos e obrigações com relação à administração da Companhia, em
conformidade com o artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii)
No âmbito do Acordo Raia Drogasil, as Partes integram, conjuntamente, o Bloco
Raia, o qual, para fins do exercício dos direitos elencados no Considerando (ii), deverá
representar os Acionistas como uma só parte, seja nas deliberações em Reunião Prévia,
seja na eleição da administração da Companhia;
(iv)
Ademais, os Acionistas estão alinhados quanto à tese de que a Companhia tem
uma oportunidade única de criação de valor, maximizando de forma relevante o life time
value dos seus clientes, por meio da ampliação de sua atuação no varejo farmacêutico
ominichannel, com a finalidade de construir um market place de produtos e serviços de
saúde, tornando-se o orquestrador da mais importante plataforma de promoção,
prevenção e atenção primária de saúde do país;
(v)
Os Acionistas decidiram, em meados de abril de 2022 e com a finalidade de
concretizar os objetivos elencados no Considerando (iv), que seria de interesse mútuo
dos Acionistas celebrar um novo acordo de acionistas entre as Partes, complementar ao
Acordo Raia Drogasil; e
(vi)
Dessa forma, esse Acordo tem o intuito de garantir a força e a coesão do nosso
grupo familiar, aqui intitulados como Acionistas, na condução deste projeto ambicioso
de crescimento da Companhia, que pressupõe um modelo de negócio inovador e de
grande impacto para sociedade brasileira como um todo.
RESOLVEM as Partes celebrar, como de fato neste ato celebrado tem o Acordo de
Acionistas Raia (doravante simplesmente o “Acordo”), o qual se regerá pelas cláusulas
e condições a seguir.
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Cláusula I
Definições
1.1.
Os termos usados com letra inicial maiúscula neste Acordo, não expressamente
definidos nesta Cláusula I, terão o significado que lhes foram atribuídos no Acordo Raia
Drogasil.
1.2.
Os termos usados com letra inicial maiúscula neste Acordo, seja no singular, seja
no plural, terão os significados que lhes são atribuídos abaixo:
“Acionista em Situação Especial” tem o significado é atribuído na Cláusula 3.4 deste
Acordo.
“Acionista em Violação” tem o significado atribuído na Cláusula 3.2.1 deste Acordo.
“Acionistas” significa os Acionistas signatários do presente Acordo.
“Ações” significa as ações de emissão da Companhia, bem como quaisquer outros
valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia ou, ainda, direitos
de subscrição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da
Companhia.
“Ações Restritas” tem o significado atribuído na Cláusula 3.1 deste Acordo.
“Ações Vinculadas” tem o significado atribuído na Cláusula 2.1 deste Acordo.
“Ações Vinculadas Especiais” tem o significado atribuído na Cláusula 3.4 deste Acordo.
“Acordo” significa o presente Acordo de Acionistas.
“Acordo Raia Drogasil” tem o significado atribuído no Considerando (ii) deste Acordo.
“Arbitragem Multiparte” tem o significado atribuído na Cláusula 5.2 deste Acordo.
“Câmara de Arbitragem do Mercado” tem o significado atribuído na Cláusula 5.1 deste
Acordo.
“Cessionários Permitidos Especiais” tem o significado atribuído na Cláusula 3.3 deste
Acordo.
“Companhia” significa Raia Drogasil S.A.
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia.
“Controle” (o que inclui as expressões “Controlar”, “Controlado” e “sob Controle
comum”) significa, em relação a qualquer Pessoa ou grupo de Pessoas (a(s) “Pessoa(s)
Controladora(s)”), (a) a capacidade de a Pessoa Controladora, quer mediante a
titularidade de participações societárias com direito a voto em outra Pessoa (a “Pessoa
Controlada”), quer por força de instrumento contratual ou a qualquer outro título, direta
ou indiretamente, (i) eleger a maioria dos integrantes do conselho de administração ou
outro órgão administrativo semelhante da Pessoa Controlada, ou (ii) dirigir as políticas
administrativas da Pessoa Controlada, ou (b) a titularidade de direitos que assegurem à
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Pessoa Controladora a maioria dos votos nas assembleias gerais ou reuniões de quotistas
da Pessoa Controlada.
“Data de Vigência” tem o significado atribuído na Cláusula 4.1 deste Acordo.
“Holding” tem o significado atribuído na Cláusula 3.3.2 deste Acordo.
“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
“Lock Up” tem o significado atribuído na Cláusula 3.1 deste Acordo.
“Parte ou Partes” significa todos os signatários deste Acordo.
“Pessoa” significa qualquer pessoa física ou jurídica, sociedade em comandita por ações
ou limitada, associação, sociedade por ações, trust, fundo de investimento, sociedade
sem personalidade jurídica, órgão governamental ou regulador e suas subdivisões, ou
qualquer outra entidade.
“Pessoas em Violação” tem o significado atribuído na Cláusula 3.2.2 deste Acordo.
“Prazo de Vigência” tem o significado atribuído na Cláusula 4.1 deste Acordo.
“Terceiro Sucessor” tem o significado atribuído na Cláusula 3.4 deste Acordo.
“Transferência(s)”, “Transferida(s)” e outros termos correlatos, ainda que escritos em
letra minúscula, terão significados consistentes com a definição de “Transferir”.
“Transferir” significa transferir, ceder, onerar, permutar ou alienar, direta ou
indiretamente (inclusive mediante alteração de Controle de entidade controladora de
uma Pessoa), de qualquer forma ou a qualquer título, ações ou outros títulos ou direitos
similares, ou o interesse econômico e/ou político relativo a quaisquer ações ou outros
títulos ou direitos similares, inclusive mediante a celebração de qualquer acordo, ou a
prática de qualquer ato, ou a omissão da prática de qualquer ato, ou a realização de
reorganização societária, de que resulte que qualquer outra Pessoa, que não o titular
em cujo nome tais ações, títulos ou direitos estejam registradas imediatamente antes de
tal acordo ou ato, comissivo ou omissivo, tenha o direito de exercer ou de determinar o
exercício do direito de voto ou de outros direitos associados à titularidade de tais ações,
títulos ou direitos, ou de adquirir o benefício econômico direto ou indireto decorrente de
tais ações, títulos ou direitos.
“Tribunal Arbitral” tem o significado atribuído na Cláusula 5.2 deste Acordo.
1.3.
Interpretação. Os seguintes princípios deverão ser observados na interpretação
de disposições deste Acordo: (a) os cabeçalhos e títulos servem apenas para
conveniência e referência, e não limitarão ou afetarão, de qualquer modo, a
interpretação dos itens, parágrafos ou Cláusulas aos quais se aplicam; (b) os termos
“incluem”, “incluindo” e termos similares devem ser interpretados como se estivessem
acompanhados da frase “mas não se limitando a”; (c) as referências a quaisquer
documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos aditivos, substituições,
consolidações e complementações, exceto se de outra forma expressamente previsto;
(d) as referências às disposições legais devem ser interpretadas como referências a essas
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disposições tais como alteradas, ampliadas, consolidadas ou reeditadas, ou conforme
sua aplicação seja alterada periodicamente por outras normas, e devem incluir quaisquer
disposições das quais se originam (com ou sem modificações) e quaisquer decisões,
regulamentos, instrumentos ou outras normas legais a eles subordinadas; (e) exceto se
de outra forma aqui previsto, referências a Cláusulas e Anexos referem-se a Cláusulas e
Anexos do presente Acordo; e (f) todas as referências a qualquer Parte incluem seus
sucessores, beneficiários e cessionários permitidos.
1.4.
Prazos. Todos os prazos estipulados ou decorrentes deste Acordo deverão ser
calculados na forma estabelecida pelo Art. 132 do Código Civil Brasileiro, isto é,
excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Cláusula II
Ações Vinculadas
2.1.
Ações Vinculadas. Este Acordo vincula a totalidade das Ações de titularidade
direta ou indireta de cada um dos Acionistas (“Ações Vinculadas”).
2.1.1. O número de Ações Vinculadas será ajustado conforme bonificações,
desdobramentos e grupamentos eventualmente sofridos pelas Ações.
2.1.2. Para os fins deste Acordo, o termo “Ações Vinculadas” inclui também
todos os direitos inerentes às Ações Vinculadas, as ações existentes, subscritas
ou adquiridas, inclusive em razão do exercício de direito de preferência e/ou de
prioridade, bônus de subscrição e quaisquer outros direitos e valores mobiliários
conversíveis em ações da Companhia ou de suas sucessoras que venham a ser
distribuídos aos Acionistas em decorrência das Ações Vinculadas no período em
questão, incluindo aqueles decorrentes de operações de fusão, cisão,
incorporação, incorporação de ações, reorganização societária, bonificação,
grupamento, desdobramento, distribuição de dividendos e lucros como
integralização em capital e capitalização de lucros ou outras reservas.
Cláusula III
Transferência e Sucessão
3.1.
Vedação à Transferência (“Lock Up”). Com intuito de possibilitar o amplo
exercício dos direitos conferidos ao Bloco Raia no âmbito do Acordo Raia Drogasil, os
Acionistas se comprometem, em caráter irrevogável e irretratável, a não Transferir,
direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, quantidade de Ações Vinculadas superior
aos limites estabelecidos no Anexo 3.1, até o término do Prazo de Vigência (“Ações
Restritas”).
3.2.
Nulidade de Transferência em Desacordo. Qualquer Transferência de Ações
Restritas, direta ou indireta, efetuada em desacordo com as disposições do presente
Acordo será nula e ineficaz em relação à Companhia, aos demais Acionistas e a terceiros
e não será registrada nos livros da Companhia.
3.2.1. O Acionista que efetuar qualquer Transferência de Ações Restritas em
desacordo com os termos e condições deste Acordo (“Acionista em Violação”)
será responsável por indenizar aos demais Acionistas por todo e qualquer
eventual prejuízo, custo ou despesa resultante da pretendida Transferência.
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3.2.2. Qualquer Acionista em Violação, bem como qualquer Pessoa que se torne
titular direto ou indireto de Ações Restritas (inclusive em razão de Transferência
do Controle de qualquer Acionista) em desacordo com as disposições do presente
Acordo (sendo tal Pessoa, em conjunto com o Acionista em Violação cedente,
“Pessoas em Violação”), não terá direito de voto nas deliberações sociais da
Companhia.
3.3.
Transferências Especiais. Em caso de Transferência, por quaisquer dos
Acionistas, de Ações Restritas de sua titularidade: (i) a outro Acionista integrante Bloco
Raia; (ii) a um descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro do Acionista cedente;
ou (iii) a uma Holding do Acionista cedente (sendo as Pessoas referidas nos itens (ii) e
(iii) desta Cláusula 3.3, em conjunto, “Cessionários Permitidos Especiais”), as Ações
Restritas permanecerão vinculadas a este Acordo conforme estabelecido na Cláusula 2.1.
3.3.1. Na hipótese de Transferência de Ações Restritas a Cessionários Permitidos
Especiais, tal Transferência somente será validamente entendida como
Transferência Especial se, cumulativamente, (i) o Cessionário Permitido Especial
em questão, concomitantemente à Transferência das Ações Restritas, aceitar
formal e incondicionalmente todos os termos e condições deste Acordo,
assumindo todas as obrigações e todos os direitos do Acionista cedente aqui
previstos, mediante a assinatura do respectivo termo de adesão, constante do
Anexo 3.3.1, e comunicação expressa à Companhia; (ii) o Acionista cedente ou
o Controlador do Acionista cedente assumir a obrigação e assegurar o direito de
readquirir tais Ações Restritas ou fazer com que tais Ações Restritas sejam
Transferidas para outro Cessionário Permitido Especial, caso o Cessionário
Permitido Especial para qual as Ações Restritas forem inicialmente Transferidas
deixe de ser um Cessionário Permitido Especial do Acionista; e (iii) o Acionista
cedente ou o Controlador do Acionista cedente permanecer solidariamente
responsável com o Cessionário Permitido Especial pelas obrigações estabelecidas
neste Acordo.
3.3.2. Os Acionistas poderão constituir sociedade limitada gestora de
participação social (“Holding”), sendo certo que o capital social da Holding deverá
ser integralmente detido por Acionistas ou Cessionários Permitidos Especiais. Em
caso de participação de terceiro, que não seja um Cessionário Permitido Especial,
no capital social da Holding, aplicar-se-á o disposto na Cláusula 3.2, mutatis

mutandis.

3.4.
Sucessão de Acionistas. Em caso de falecimento, divórcio, separação judicial
ou extrajudicial, rompimento de união estável, declaração de insolvência, ausência ou
incapacidade declarada judicialmente, ou qualquer outra situação envolvendo qualquer
Acionista que seja pessoa física (“Acionista em Situação Especial”), em qualquer
hipótese, pretexto ou circunstância, que proporcione, implique ou possa resultar na
Transferência da propriedade ou do direito de voto de qualquer parcela de suas Ações
Vinculadas (“Ações Vinculadas Especiais”) para terceiro que não seja um Acionista
(“Terceiro Sucessor”), as Ações Vinculadas Especiais permanecerão vinculadas a este
Acordo conforme estabelecido na Cláusula 2.1.
3.4.1. Os cônjuges ou companheiros dos signatários deste Acordo que, na Data
de Vigência e por força de seu regime de bens no casamento ou em união estável,
possam vir a ter direito sobre Ações do Acionista em Situação Especial, serão
considerados Acionistas para fins da Cláusula 3.4 acima e, portanto, vinculados
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a este Acordo juntamente com o respectivo cônjuge ou companheiro signatário,
como uma só Parte.
Cláusula IV
Vigência
4.1.
Vigência. Este Acordo entrará em vigor na data em que todas as partes
houverem assinado este instrumento, conforme indicado no fecho deste Acordo (“Data
de Vigência”), e permanecerá válido e eficaz até 10 de novembro de 2026 (“Prazo de
Vigência”).
4.1.1. As Cláusula V e Cláusula VI (e as definições relacionadas), permanecerão
em qualquer hipótese válidas, eficazes e vinculantes às Partes mesmo após o fim
da vigência deste Acordo.
Cláusula V
Arbitragem
5.1.
Cláusula Compromissória. Todas e quaisquer disputas que possam surgir
entre as Partes em decorrência deste Acordo ou a ele relacionadas serão resolvidas de
forma definitiva por arbitragem, administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado
instituída pela B3 S.A. (“Câmara de Arbitragem do Mercado”), de acordo com as Regras
de Arbitragem da referida instituição que estiver em vigor no momento do início da
arbitragem. No caso de o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado ser omisso em qualquer aspecto, as Partes desde já concordam em aplicar
supletivamente, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº 8.307/95. Na
hipótese da sentença arbitral declarar a invalidade ou ineficácia de determinada
manifestação de acionistas ou de ato societário, essa decisão produzirá efeitos erga
omnes, por força do art. 118, caput e parágrafos, da Lei das Sociedades por Ações.
5.2.
Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral consistirá de 3 (três) árbitros (“Tribunal
Arbitral”), dos quais 1 (um) será nomeado pela Parte que der início ao processo arbitral
no momento da apresentação do Requerimento de Arbitragem, 1 (um) pela outra Parte
envolvida na disputa no momento da apresentação da Resposta ao Requerimento de
Arbitragem. Caso haja mais de 2 (duas) Partes envolvidas na arbitragem (“Arbitragem
Multiparte”), como requerentes ou requeridas, as Partes requerentes, em conjunto,
deverão indicar um árbitro e as Partes requeridas, em conjunto, deverão indicar o outro
árbitro. O terceiro árbitro, que será o presidente do Tribunal Arbitral, deverá ser
escolhido de comum acordo pelos 2 (dois) árbitros nomeados pelas Partes, escolha essa
que deverá ser feita dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da data de nomeação do
segundo árbitro. Caso os árbitros escolhidos pelas Partes não sejam capazes de designar
o terceiro árbitro dentro do prazo acima estabelecido, este será nomeado no período
subsequente de 10 (dez) dias, de acordo com as regras da Câmara de Arbitragem do
Mercado. No caso de Arbitragem Multiparte, se as partes requerentes e/ou as partes
requeridas não chegarem a um consenso para a indicação de seus árbitros, caberá ao
Presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado fazer a indicação do árbitro cuja
escolha não foi possível, dentre os integrantes do corpo de árbitros da Câmara de
Arbitragem do Mercado.
5.3.
Local. O local de arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil.
5.4.

Idioma. O idioma da arbitragem será o português.
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5.5.
Julgamento. Os árbitros deverão decidir com base na legislação brasileira
aplicável, sendo vedada a arbitragem por equidade.
5.6.
Confidencialidade. Os procedimentos arbitrais e qualquer documento e
informação divulgados no âmbito da arbitragem serão confidenciais.
5.7.
Recursos ao Judiciário. O laudo arbitral será definitivo e vinculativo, e as
Partes renunciam a qualquer direito de recurso. Cada Parte possui o direito de recorrer
ao Poder Judiciário para: (i) impor a instalação da arbitragem; (ii) obter medidas
liminares para a proteção ou conservação de direitos, prévios ou posteriores à
constituição da arbitragem, caso assim seja necessário, inclusive para executar qualquer
medida que comporte execução específica nos termos do § 3º do artigo 118 da Lei das
Sociedades Anônimas, e qualquer ação não deverá ser considerada como uma renúncia
da arbitragem como único meio de resolução de conflitos escolhido pelas Partes; (iii)
para executar qualquer decisão do tribunal de arbitragem, incluindo o laudo arbitral; e
(iv) as medidas judiciais previstas na Lei nº 8.307/96, incluindo a eventual ação para
buscar a anulação do laudo arbitral quando permitido por lei. No caso de medidas
liminares submetidas à apreciação do Poder Judiciário nos casos aqui previstos, o
Tribunal Arbitral, quando estiver constituído, poderá apreciá-las, tendo liberdade para
manter ou modificar a decisão proferida pelo Poder Judiciário. Para todas as medidas
judiciais aqui previstas, as Partes escolhem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
5.8.
Custos. O pagamento das custas da arbitragem será feito em conformidade com
o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, e a
responsabilidade pelas custas, incluindo taxas de administração, honorários dos árbitros,
de peritos e assistentes técnicos, bem como honorários advocatícios, será definida pelo
Tribunal Arbitral, na sentença arbitral.
Cláusula VI
Disposições Gerais
6.1.
Acordo Integral. As Partes concordam que o Acordo registra fielmente todas
as negociações anteriormente por elas mantidas, bem como suas intenções, substituindo
integralmente quaisquer outros documentos e memorandos de qualquer espécie
anteriormente trocados ou assinados entre as Partes no que se refere às matérias aqui
tratadas. Em caso de qualquer conflito ou divergência entre as disposições deste Acordo
e do estatuto social ou do Acordo Raia Drogasil, deverão prevalecer as disposições do
estatuto social ou do Acordo Raia Drogasil, sendo certo que, nesta hipótese, os
Acionistas se comprometem a aditar o Acordo a fim de conformá-lo ao respectivo
instrumento divergente.
6.2.
Execução Específica. Nas condições previstas no presente Acordo, as Partes
poderão promover a execução específica das obrigações assumidas, sem prejuízo da
aplicação de multa ou indenização por perdas e danos, se for o caso.
6.2.1. As Partes reconhecem que o simples pagamento de perdas e danos não
constituirá compensação adequada para o inadimplemento das obrigações
assumidas no presente instrumento.
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6.2.2. Uma vez arquivado o presente Acordo junto à Companhia, cada uma das
Partes terá direito de requerer ao Presidente da Assembleia de Acionistas da
Companhia e/ou ao Presidente do Conselho de Administração que declare a
invalidade de voto proferido contra disposição deste Acordo, nos termos da lei.
6.2.3. As Partes poderão utilizar-se de quaisquer ações ou medidas a que
tenham direito, inclusive a rescisão e a cobrança de perdas e danos, de acordo
com a legislação aplicável, e expressamente admitem e se obrigam a aceitar
cominações, ordens judiciais ou quaisquer atos semelhantes, cuja finalidade seja
proibir ou impedir qualquer das Partes de violar o presente Acordo.
6.3.
Comunicações. Salvo se expressamente estabelecido de outro modo neste
Acordo, todas as notificações ou comunicações que devam ser enviadas por qualquer
das Partes às demais deverão ser feitas por meio de carta entregue em mãos, carta
registrada com aviso de recebimento, ou através das vias cartorária ou judiciária.
6.4.
Endereços. As notificações, avisos ou comunicações às quais se refere à
Cláusula anterior serão enviadas às Partes nos seguintes endereços, os quais poderão
ser alterados mediante comunicação escrita às outras Partes nos termos deste Acordo:
Se para o Antônio Carlos, Rodrigo, Bruno e/ou Andre:
Sr. Antônio Carlos
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã
São Paulo, SP
Se para a Cristiana, Marta e/ou Rosalia:
Sra. Cristiana
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã
São Paulo, SP
Se para o Eugênio, Alexandre e/ou Marcello:
Sr. Eugênio
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097, Butantã
São Paulo, SP
6.5.
Alterações. As alterações a este Acordo somente serão consideradas válidas e
eficazes quando firmadas, por escrito, pela totalidade das Partes.
6.6.
Tolerância. Qualquer omissão, concessão ou tolerância por qualquer das Partes
em exercer os direitos a ela atribuídos nos termos deste Acordo não constituirá uma
renúncia a tais direitos, nem prejudicará a faculdade de a parte prejudicada vir a exercêlos a qualquer tempo.
6.7.
Caráter Irretratável e Irrevogável. Este Acordo é celebrado pelas Partes em
caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus herdeiros e demais
sucessores, seja a que título for. As Partes se obrigam a cumprir e a fazer cumprir
integralmente tudo que é pactuado entre elas no presente Acordo, pelo que reconhecem
e afirmam ser nula e ineficaz, entre elas ou qualquer terceiro, qualquer atitude e/ou
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medida tomada em discordância com o aqui pactuado e/ou que represente violação às
obrigações assumidas pelas Partes neste Acordo.
6.8.
Autonomia das Disposições. A invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade de
qualquer disposição deste Acordo, devido a disposições legais ou decisões judiciais ou
extrajudiciais, não afetará suas outras disposições, que permanecerão em pleno vigor.
As Partes negociarão, de boa-fé, a substituição da disposição considerada inválida, ilegal
ou inexequível por disposições válidas e exequíveis que possuam efeitos econômicos e
implicações relevantes semelhantes aos da disposição considerada inválida ou
inexequível.
6.9.
Arquivamento na Sede da Companhia. Este Acordo será arquivado na sede
da Companhia, e as obrigações e ônus dele decorrentes serão averbados em seu Livro
de Registro de Ações (ou junto à instituição financeira responsável pela escrituração das
Ações, incluindo no extrato de posição acionária), nos termos e para os fins previstos no
art. 118, caput e parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
6.10. Ausência de Benefícios a Terceiros. As declarações, garantias, obrigações e
acordos contidos no presente Acordo revertem em benefício exclusivo das Partes
contratantes, seus respectivos sucessores e cessionários, e não serão interpretados de
forma a conferir, como de fato não conferem, quaisquer direitos a outras Pessoas.
Nenhuma disposição contida no presente Acordo conferirá direitos a qualquer pessoa
física ou jurídica além das Partes e seus respectivos herdeiros, sucessores e cessionários
autorizados.
6.11. Declarações. Cada Parte declara e garante às demais Partes que tem pleno
poder e capacidade para assinar, entregar e executar este Acordo, o qual foi
devidamente assinado e entregue e estipula as obrigações válidas e vinculativas de tal
Parte, podendo ser exigidas de acordo com seus termos. As Partes declaram que reviram
e discutiram inteiramente este Acordo com seus consultores e entenderam as
consequências jurídicas, financeiras e operacionais de firmar o presente Acordo e que,
na opinião das Partes: (i) as disposições deste Acordo refletem as negociações realizadas
entre os Acionistas; e (ii) as disposições deste Acordo, como um todo, são razoáveis,
equitativas e justas.
6.12. Assinatura. (a) Os signatários reconhecem a veracidade, autenticidade,
integridade, validade e eficácia deste Acordo de Acionistas e de seus termos em formato
eletrônico, para todos os efeitos legais, declarando, à vista do disposto no artigo 6º do
Decreto nº 10.278/20, que qualquer um dos meios elencados a seguir é um meio
escolhido de mútuo acordo entre as partes como apto a comprovar autoria e integridade
do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse: (i)
assinatura em meio eletrônico via certificados eletrônicos emitidos pela ICP-Brasil; (ii)
assinatura em meio eletrônico na plataforma DocuSign (www.docusign.com.br) ou
qualquer plataforma similar; ou (iii) qualquer forma de comprovação de consentimento
das partes ou de seus representantes legais, ainda que não ocorra via certificados
eletrônicos emitidos pela ICP-Brasil ou por assinatura na plataforma DocuSign ou
similar.(b) Os signatários poderão optar em assinar o presente instrumento em uma
única via física que será encaminhada para arquivo na Companhia.
São Paulo, 18 de maio de 2022.
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___________________________________ __________________________________
ANTONIO CARLOS PIPPONZI
BRUNO WRIGHT PIPPONZI
___________________________________ _________________________________
RODRIGO WRIGHT PIPPONZI
ANDRE ALMEIDA PIPPONZI
___________________________________ __________________________________
CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI
MARTA ALMEIDA PIPPONZI
___________________________________ __________________________________
ROSALIA PIPPONZI RAIA DE ALMEIDA
EUGÊNIO DE ZAGOTTIS
PRADO
___________________________________ __________________________________
ALEXANDRE DE ZAGOTTIS
MARCELLO DE ZAGOTTIS
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Anexo 3.1
Ações Restritas

Acionista

% de
Ações sob
Lock Up*

Quantidade de Ações sob
Lock Up

ANTONIO CARLOS PIPPONZI

0,80%

13.215.440

BRUNO WRIGHT PIPPONZI

0,40%

6.607.720

RODRIGO WRIGHT PIPPONZI

0,40%

6.607.720

ANDRE ALMEIDA PIPPONZI

0,624%

10.308.043

CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI

0,694%

11.464.394

MARTA ALMEIDA PIPPONZI

0,682%

11.266.163

ROSALIA PIPPONZI RAIA DE ALMEIDA PRADO

0,30%

4.955.790

ALEXANDRE DE ZAGOTTIS

0,30%

4.955.790

EUGÊNIO DE ZAGOTTIS

0,70%

11.563.510

MARCELLO DE ZAGOTTIS

0,70%

11.563.510

LOCK UP TOTAL

5,60%

92.508.080

* A porcentagem de Ações sob Lock Up foi calculada com base na quantidade total de Ações da
Companhia (1.651.930.000).
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Anexo 3.3.1
Termo de Adesão ao Acordo de Acionistas
São Paulo, [Data], 2022.
Para:
Raia Drogasil S.A.
Antonio Carlos
Cristiana
Eugênio
REF. ACORDO DE ACIONISTAS RAIA. CELEBRADO EM [=] de [=] de 2022.
Faço referência ao Acordo de Acionistas Raia celebrado em [=] de [=] de 2022, entre
os Acionistas do Bloco Raia, cuja cópia segue anexa. Os termos definidos utilizados neste
Termo de Adesão deverão ter o mesmo significado que lhes foram atribuídos no Acordo,
exceto se de outra forma determinado abaixo.
Nos termos da Cláusula 3.3.1 do Acordo, eu, [Qualificação], [Grau de Parentesco] de
[Acionista], por meio deste Termo de Adesão, manifesto minha vontade, irrevogável e
irretratável, de aderir à integralidade das disposições do Acordo, vinculando a totalidade
de ações da Companhia de minha propriedade ao Acordo, nos exatos termos da Cláusula
3.3.1.
Por fim, declaro-me ciente de todas as disposições do Acordo, as quais obrigo-me a
cumprir.
__________________________________________________
[NOME]
Testemunhas
1. _____________________________
[Nome e Documento de Identidade]
2. ______________________________
[Nome e Documento de Identidade]
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