RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 8 de novembro de 2012

Local, hora e data: Aos 8 (oito) dias do mês de novembro de 2012, às 10:00 horas, na
sede 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, CEP 05581-000,
Butantã.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
Mesa: Sr. Antonio Carlos Pipponzi - Presidente; Renato Pires Oliveira Dias - Secretário.
Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre:
(i)

a aprovação da minuta do Protocolo e Justificação da Incorporação da Raia
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Praça Panamericana, nº 57, Alto de Pinheiros, CEP 05461000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.605.664/0001-06, com seus atos
constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.300.346.319 (“Raia”), pela Companhia, sua controladora e
única acionista, a ser celebrado pelos Diretores da Raia e da Companhia
("Protocolo");

(ii)

a ratificação, ad referendum da Assembleia Geral, da nomeação e
contratação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1.830, 5º e 6º andares, Itaim Bibi, CEP
04543-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0001.25, no Conselho
Regional de Contadores do Estado de São Paulo sob o nº 2SP015.199/O-6
e na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 4715, como empresa
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especializada ("Empresa Especializada") responsável pela avaliação do
acervo líquido contábil da Raia e elaboração do seu respectivo laudo de
avaliação contábil ("Laudo de Avaliação");
(iii)

a aprovação, ad referendum da Assembleia Geral, do Laudo de Avaliação;

(iv)

a aprovação da proposta de incorporação da Raia pela Companhia, sua
controladora e única acionista, com a consequente extinção da Raia e
versão do seu acervo líquido para a Companhia (“Incorporação”);

(v)

a ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos
administradores da Companhia com o objetivo de implementar a
Incorporação;

(vi)

a proposta de eleição de novo membro efetivo e membro suplente para
preenchimento de cargos vagos no Conselho de Administração da
Companhia; e

(vii)

a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser
realizada no dia 30 de novembro de 2012 para deliberar sobre a
Incorporação e a eleição de novos membros para preenchimento de cargos
vagos no Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
Conselheiros presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, sem
ressalvas:
(i)

a minuta do Protocolo, autorizando a sua assinatura pela Diretoria da
Companhia;

(ii)

a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a
elaboração do Laudo de Avaliação;

(iii)

o Laudo de Avaliação;

(iv)

a proposta da Incorporação;

(v)

a ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos
administradores da Companhia com o objetivo de implementar a
Incorporação;
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(vi)

a proposta de eleição (a) da Sra. Cristiana Almeida Pipponzi, brasileira,
casada, administradora de empresas, portadora do R.G. n° 26.378.342-X
SSP/SP, inscrita no C.P.F. sob o n° 285.220.788-58, residente e domiciliada
em São Paulo, Capital, na Av. Professor Frederico Herman Jr, 199, ap. 161
A, Alto de Pinheiros, para preenchimento do cargo vago de Membro Efetivo
do Conselho de Administração da Companhia, em razão do falecimento do
Sr. Franco Maria Davide Pietro Pipponzi, brasileiro, casado, economista,
portador do R.G. n.º 3.357.948 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o n°
023.661.508-49, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com
escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 4° andar,
permanecendo a Sra. Rosalia Pipponzi Raia De Almeida Prado, eleita na
Assembleia Geral Extraordinária de 10 de novembro de 2011, como sua
respectiva suplente; e (b) do Sr. André Rizzi de Oliveira, brasileiro, casado,
engenheiro civil, R.G. n° 18.952.964-7 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o
n° 135.529.508-42, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua
Rodésia, 361, ap. 61, 6º andar, para preenchimento do cargo vago de
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, em razão
da renúncia do Sr. Tarcisio De Souza Morelli, brasileiro, casado,
administrador de empresas, R.G. n° 24.809.864-0 SSP/SP, inscrito no C.P.F.
sob o n° 198.639.638-01, residente e domiciliado em São Paulo, Capital,
com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758, 4º andar; em
ambos os casos para completar o prazo de gestão em curso, até a
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de
2012; e

(vii)

a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser
realizada no dia 30 de novembro de 2012 para deliberar sobre as proposta
de Incorporação e eleição dos novos Membros Efetivo e Suplente do
Conselho de Administração da Companhia para preenchimento dos cargos
vagos.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião, lavrando-se a presente ata, a
qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. (a.a.)
Mesa: Antônio Carlos Pipponzi – Presidente; Renato Pires Oliveira Dias – Secretário.
Conselheiros: Antonio Carlos Pipponzi, Carlos Pires Oliveira Dias, Rosalia Pipponzi
Raia De Almeida Prado, Plínio Villares Musetti, Fernando Pereira Lopes de Medeiros,
Renato Pires Oliveira Dias, Jairo Eduardo Loureiro, Itamar Correia da Silva e José
Paschoal Rossetti. São Paulo, 8 de novembro de 2012.
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[página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Raia Drogasil S.A.,
realizada em 8 de novembro de 2012]

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 8 de novembro de 2012.

Secretário:

_____________________________
Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado: _____________________________
Patrícia Marson Madeira Costa
OAB/SP n º 100.082
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