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COMUNICADO AO MERCADO
A Raia Drogasil S.A. (“RD”) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou na presente data
o contrato para aquisição de 100% da participação acionária (“Aquisição”) da B2U Editora S.A. (“tech.fit”). A
finalização da Aquisição está sujeita à aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(“CADE”), dentre outras condições suspensivas.
A tech.fit é uma start-up brasileira com anos de experiência em desenvolvimento de plataformas digitais para a
promoção de hábitos saudáveis. Sua plataforma inclui aplicativos como Tecnonutri, Dieta e Saúde, Workout e Cuidaí
que promovem alimentação saudável e atividades físicas por meio de programas nutricionais, planos de treinos e acesso
a profissionais como Nutricionistas, Psicólogos e Educadores Físicos. Em 2020, mais de 31 milhões de pessoas
acessaram os produtos da tech.fit para melhorarem seus hábitos.
A empresa possui também uma equipe de 41 pessoas localizadas em São Paulo e em São Carlos (SP), com extensa
experiência em desenvolvimento de aplicativos, construção de jornadas, engajamento de clientes, criação e
personalização de conteúdos e em marketing digital, que passarão a integrar a equipe da RD a partir do fechamento
da transação.
A Aquisição da tech.fit permitirá à RD acelerar o desenvolvimento da Plataforma de Saúde, agregando novas soluções,
jornadas, conteúdos e competências para serem incorporados aos nossos aplicativos com o objetivo de promovermos
saúde e bem-estar junto aos nossos clientes.
Essa transação faz parte da RD Ventures, plataforma de Corporate Venture Capital que busca investir em negócios que
contribuam com a estratégia de crescimento e aceleram a jornada de digitalização em saúde da RD. Esse programa se
iniciou em 2020 com a opção de aquisição de participação futura da Manipulaê (marketplace de farmácias de
manipulação), e deve seguir com a realização de novos investimentos no futuro próximo.
Por fim, essa aquisição não se sujeita ao procedimento previsto no artigo 256 da Lei 6.404/76 por não constituir
investimento relevante para a RD.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.

Eugênio De Zagottis
Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Raia Drogasil S.A. (“RD”) hereby informs its shareholders and the market in general that it signed the contract to
acquire 100% of the outstanding shares (“Acquisition”) of B2U Editora S.A. (“tech.fit”). The conclusion of the
Acquisition is subject to the approval by the Brazilian antitrust authority (Conselho Administrativo de Defesa Econômica

– CADE), amongst other conditions.
tech.fit is a Brazilian start-up with years of experience in the development of digital platforms for promotion of healthy
habits. Its platform includes apps such as Tecnonutri, Dieta e Saúde, Workout and Cuidaí that promote healthy nutrition
and physical activity through nutritional plans, exercise routines and access to professionals such as Nutritionists,
Psychologists and Physical Educators. In 2020, over 31 million people accessed tech.fit products to improve their
habits.
The company also has a team of 41 people located in the cities of São Paulo and São Carlos (SP), with extensive
experience in mobile app development, journey construction, customer engagement, content creation and
personalization and digital marketing, that will join RD starting from the closing of the deal.
The Acquisition will allow RD to accelerate the development of its Health Platform, adding new solutions, journeys,
content and competencies that will be incorporated into our apps with the objective of promoting health and well-being
for our customers.
This transaction is part of RD Ventures, RD’s Corporate Venture Capital platform which aims to invest in businesses that
contribute with our growth strategy and accelerate RD´s health digitalization journey. This program began in 2020 with
the acquisition of an option for future investment in Manipulaê (compounding pharmacy marketplace), and is expected
to expand in the near future.
Finally, this acquisition is not subject to the procedures of article 256 of Law 6,404/76 as it does not represent a relevant
investment to RD.

São Paulo, February 18th, 2021.

Eugênio De Zagottis
Investor Relations Vice President

This is a free translation of the original announcement made by the Company.

