RAIA DROGASIL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 61.585.865/0001-51

AVISO AOS ACIONISTAS

Raia Drogasil S.A. (“Companhia”), em complemento ao quanto divulgado no Aviso aos Acionistas de
18 de novembro de 2021, vem informar aos Srs. Acionistas o quanto segue, no tocante ao direito de
retirada decorrente da aquisição das quotas representativas da totalidade do capital social da Dr.
Cuco Desenvolvimento de Software Ltda., aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
18 de novembro de 2021:
Direito de Retirada
Foi exercido o direito de retirada por dois acionistas, cada um titular de 10 ações ordinárias de
emissão da Companhia, durante o prazo que se encerrou em 20 de dezembro de 2021, tendo a
administração da Companhia optado por não exercer a faculdade de que trata o §3º do Art. 137 da
Lei nº 6.404/76.
O pagamento do valor de reembolso aos acionistas que optaram por exercer o direito de retirada
será efetuado, pela Companhia, no dia 29 de dezembro de 2021.
Não tendo sido solicitado o levantamento de balanço especial, nos termos do Art. 45, §1º, da Lei nº
6.404/76, o valor de reembolso será correspondente ao valor do patrimônio líquido da ação da
Companhia, calculado tomando-se por base o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31
de dezembro de 2020, e aprovado na assembleia geral ordinária de acionistas realizada em 30 de
abril de 2021, ou seja, R$2,64 por ação ordinária.

São Paulo, 23 de dezembro de 2021.

RAIA DROGASIL S.A.
Eugênio De Zagottis
Diretor Vice-Presidente de Relação com Investidores

RAIA DROGASIL S.A.
Authorized Publicly-Held Company
CNPJ/MF 61.585.865/0001-51

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Raia Drogasil S.A. ("Company"), in addition to the Notice to Shareholders of November 18, 2021,
hereby informs its shareholders as follows, with respect to the right of withdrawal resulting from the
purchase of quotas representing the total share capital of Dr. Cuco Desenvolvimento de Software
Ltda., approved at the Extraordinary General Meeting held on November 18, 2021:
Right of Withdrawal
The right of withdrawal was exercised by two shareholders, each holding 10 common shares issued
by the Company, during the period that ended on December 20, 2021, having the Company's
management decided not to exercise the right provided for in paragraph 3 of article 137 of Law No.
6,404/76.
The payment of the amount of refund to the shareholder who exercised the right to withdrawal shall
be made by the Company on December 29, 2021.
In the absence of a request for a special balance sheet, under the terms of article 45, paragraph 1, of
Law 6,404/76, the refund value shall correspond to the net equity value of the Company's shares,
calculated based on the Company's balance sheet as of December 31, 2020, and approved at the
Annual Shareholders General Meeting held on April 30, 2021, i.e., R$2.64 per common share.

São Paulo, December 23, 2021.

RAIA DROGASIL S.A.
Eugênio De Zagottis
Investor Relations Vice President

This is a free English translation of the original document in Portuguese.

