RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
Companhia aberta de capital autorizado
COMUNICADO AO MERCADO
A Raia Drogasil S.A. (“RD” ou “Companhia”), informa ao mercado que foi celebrado, na presente data, o Contrato
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com os acionistas da Healthbit Performasys Tecnologia
Inteligencia S.A. (“Healthbit”), para a aquisição de 50,75% da participação acionária (“Aquisição”) do capital social
da Healthbit, com a opção de compra da totalidade das ações remanescentes a partir de 2026.
A Healthbit é uma startup de tecnologia focada em big data como solução para redução da sinistralidade em saúde nas
grandes empresas e para a promoção da saúde e prevenção de doenças para os seus funcionários através do
desenvolvimento de novas tecnologias. Fundada em Campinas (SP) há 5 anos, a empresa atingiu mais de 1 milhão de
vidas assistidas em 2020 entre seus quase 140 clientes pessoa jurídica.
O investimento na Healthbit permitirá à RD desenvolver novas soluções de promoção de saúde e prevenção de doenças
para funcionários e beneficiários de empresas e operadoras de saúde, em linha com a nossa estratégia, inclusive por
meio da Univers, a PBM própria da RD, que atende 57 milhões de funcionários e beneficiários de mais de 1.000 grupos
empresariais e de 350 operadoras de saúde.
Essa aquisição faz parte da RD Ventures, plataforma de Corporate Venture Capital que busca investir em start-ups que
contribuam com a estratégia de crescimento e aceleram a jornada de digitalização em saúde da RD, tendo sido realizada
por meio do RD Ventures Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP RD”), veículo de
investimento da Companhia.
A Healthbit é a terceira start-up investida dentro do programa, que também inclui Manipulaê e tech.fit. Seguindo o
modelo dos investimentos anteriormente realizados, os sócios fundadores permanecerão na operação juntamente com
os demais 50 colaboradores que fazem parte dessa estrutura.
A aquisição da Healthbit foi celebrada nesta data, devendo as partes apenas cumprirem certas obrigações formais para
a realização do fechamento da operação.

São Paulo, 9 de março de 2021.

Eugênio De Zagottis
Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores

