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COMUNICADO AO MERCADO
Nos termos do artigo 12 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 44, de 23 de agosto de
2021, a Raia Drogasil S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
Companhia recebeu comunicação de Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder
Brasil”), que se encontra na íntegra em anexo, informando que todas as empresas do grupo financeiro
Schroders (“Grupo Schroder”) aumentaram suas participações acionárias na Companhia, passando a
deter, em conjunto, 82.413.459 ações, equivalentes a, aproximadamente, 4,99% do total de ações.
Além disso, o Grupo Schroder possui contratos de Swap de 431.000 ações da Companhia, somando
82.844.459 ações que representam, aproximadamente, 5,02% do total de ações.
Ainda de acordo com a comunicação, o Grupo Schroder não detém bônus de subscrição, ou de direitos
de subscrição de ações e de opções de compra de ações emitidas pela Companhia, e nem debêntures
conversíveis em ações emitidas pela Companhia.
Por fim, a Schroder Brasil declara que as referidas participações têm como objetivo deter as ações em
carteiras administradas pelo Grupo Schroder em uma base discricionária para fins de investimento de
clientes, não havendo, portanto, o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia, e que não existe uma quantidade específica de ações visada.
A Companhia informa que não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas na
comunicação enviada pela Schroder Brasil e que a participação do acionista não afeta a composição
do controle da Companhia.

São Paulo, 26 de novembro de 2021.

RAIA DROGASIL S.A.
Eugênio De Zagottis
Diretor Vice Presidente de Relações com Investidores
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MARKET ANNOUNCEMENT
Pursuant to article 12 of CVM Resolution number 44, of August 23rd, 2021, Raia Drogasil S.A.
(“Company”) hereby informs its shareholders and the market that the Company received a notice from
Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), which can be found attached in full
below, informing that all of the companies belonging to the financial group Schroders (“Grupo
Schroder”) increased their ownership of shares in the Company to, in total, 82,413,459 shares,
equivalent to, approximately, 4.99% of the Company’s total shares. Also, Grupo Schroder possesses
Swap contracts for 431,000 shares of the Company, totaling 82,844,459 shares that represent,
approximately, 5.02% of total Company shares.
Still according to the notice, Grupo Schroder does not have share subscription bonuses or subscription
rights nor purchase options or convertible debentures for Company shares.
Finally, Schroder Brasil declares that the mentioned shareholding positions have the objective of
holding the shares in portfolios managed by Grupo Schroder in a discretionary basis for client
investment purposes, therefore, without the intention of altering the Company’s controlling
composition or administrative structure, and that there is no specific target shareholding position goal.
The Company informs that is not responsible for the content of the notice presented by Schroder Brasil
and that the shareholder’s position does not affect the controlling arrangement of the company.

São Paulo, November 26th, 2021.

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

This is a free English translation of the original document

São Paulo, 24 de novembro de 2021

À

Raia Drogasil S.A.
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3097
Butantã, São Paulo, SP
CEP 05339-000
E-mail: ri@raiadrogasil.com.br
At:

Eugênio De Zagottis
Diretor de Relações com Investidores

Ref:

Divulgação de Informações – Instrução CVM n.º 358

Prezados Senhores,
A Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder Brasil”), sociedade por ações, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, sala 121, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 92.886.662/0001-29, na qualidade de representante de todas as empresas do grupo
financeiro Schroders (“Grupo Schroder”), em conformidade com o que estabelece o art. 12 da Instrução
CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, por meio desta, informar que em 23 de
novembro de 2021 foram adquiridas 153.551 ações de emissão da Raia Drogasil S.A. (“Companhia
Investida”).
Adicionalmente, informamos que:
•

Com a aquisição das ações da Companhia Investida, o Grupo Schroder passou a deter 82.413.459

ações ordinárias da Companhia Investida que representam 4,99% do total de ações;
•

O Grupo Schroder possui ainda contratos de Swap de 431.000 ações da Companhia Investida

somando 82.844.459 ações que representam 5,02% do total de ações;
•

O Grupo Schroder não detém bônus de subscrição, ou de direitos de subscrição de ações e de

opções de compra de ações emitidas pela Companhia Investida; e
•

O Grupo Schroder não detém debêntures conversíveis em ações emitidas pela Companhia

Investida e

Por fim, declaramos que as referidas participações têm como objetivo deter as ações em carteiras
administradas pelo Grupo Schroders em uma base discricionária para fins de investimento de clientes, não
havendo, portanto, o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia Investida. Não existe uma quantidade específica de ações visada.
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SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Fabio Guimarães Ferreira

Daniel Celano

Diretor de Risco e Compliance

Diretor Presidente

