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COMUNICADO AO MERCADO
RAIA DROGASIL S.A. (“RD”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou,
nesta data, juntamente com o Fundo de Investimento em Participações Kona – Multiestratégia
(“Kona”), detido integralmente por André Kina, fundador e atual CEO da 4Bio, aditivo ao
contrato de compra e venda prorrogando o exercício total das opções de compra, pela
Companhia, e de venda, pelo Kona, dos 45% (quarenta e cinco por cento) das ações
remanescentes da 4Bio.
Conforme o aditivo firmado, o exercício da opção de compra pela RD e/ou de venda pela Kona
das ações remanescentes da 4Bio, que ocorreria em tranche única a partir de 01/01/2021, passa
a ocorrer em duas fases:
(i)

1ª opção de compra e venda das ações equivalente a 30% do capital social,
exercíveis de 01/01/2021 até 30/06/2021; e

(ii)

2ª opção de compra e venda das ações equivalente a 15% do capital social,
exercíveis a partir de 01/01/2024.

Assim, por meio da assinatura desse aditivo, André Kina seguirá como acionista relevante e
também como CEO da 4Bio pelo menos até o final de 2023, e não mais apenas até o final de
2020. Essa prorrogação da permanência de André Kina é fruto do sucesso da sua gestão à frente
da 4 Bio e, sobretudo, da própria sociedade com a RD.
Desde 2015, quando teve o controle adquirido pela RD, a 4Bio se tornou a empresa líder no
mercado varejista de medicamentos especiais do Brasil, com crescimento robusto e consistente.
Nesse período, a 4Bio desenvolveu fortíssima presença junto às operadoras de saúde, criou uma
logística impecável de entrega dos medicamentos para os pacientes e passou a oferecer o 4 Bio
Care, um programa de acompanhamento clínico dos pacientes de forma a garantir a plena
aderência ao tratamento prescrito pelos médicos.
As demais condições relevantes da transação, conforme divulgado no Fato Relevante de
30/07/2015 e no Comunicado ao Mercado de 01/10/2015, permanecem inalteradas.
São Paulo, 24 de setembro de 2019
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