RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51

FATO RELEVANTE
Raia Drogasil S.A. (“Raia Drogasil”) em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº.
358/02, conforme alterada, vem a público informar a projeção de abertura de lojas para
o exercício de 2020, prevista em 240 aberturas brutas.
As projeções foram elaboradas à luz de nossa experiência passada e consideram a
nossa expectativa acerca das nossas operações para o próximo ano, tendo em vista,
especialmente:
(i) a nossa estratégia de expansão;
(ii) a nossa capacidade financeira para suportar investimentos;
(iii) a nossa capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de
retorno adequadas;
(iv) a nossa capacidade de implantar novas lojas, incluindo a nossa estrutura de
engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do nosso plano de
carreira para operarem tais lojas;
(v) outras circunstâncias inerentes às atividades de expansão.
Vale ressaltar que as projeções são estimativas, e que não constituem promessa de
desempenho, de modo que poderão ser revistas (positiva ou negativamente).

São Paulo, 3 de outubro de 2019.

Eugênio De Zagottis
Diretor de Relações com Investidores
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RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF No. 61.585.865/0001-51

MATERIAL FACT
Raia Drogasil S.A. (“Raia Drogasil”) i n accordance with the CVM Instruction No.
358/02, as amended, hereby announces to the public the new store openings guideline
for the exercise of 2020, expected at 240 gross openings.
The guidelines were elaborated based on our past experience and consider our
expectations regarding our operations, observing, especially:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

our expansion strategy;
our financial capacity to support investments;
our capacity to obtain attractive locations at sound expected returns;
our capacity to implement new stores, including our engineering structure and
qualified personnel availability within our career plan in order to operate those
stores;
other circumstances inherent to the expansion activities.

It is important to mention that this guidance are estimates, and does not constitute a
performance promise, and that they may be reviewed (positively or negatively) by the
Company’s management.

São Paulo, October 3, 2019.

Eugenio De Zagottis
Investor Relations Officer
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