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O: Consulta Cia Abeerta – Autoorização pa
ara alienaçãão de açõess em tesourraria
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ORIGEM
1.
Repoorto-me ao pedido de autorização
a
para alienaação de açõões ordinárias de emisssão da Raiaa
Drogasil S.A.
S
(“Raia Drogasil” ou “Requeerente”) maantidas em tesouraria, em operação privada,,
datado de 10/8/2015. A conclussão deste reelatório está baseada na
n nossa annálise técniica e ficaráá
restrita à devida
s que instru
d
verifi
ficação das informaçõe
i
uem o proceesso, nas divvulgações inseridas noo
sistema IPE
E na páginaa da CVM na
n internet e na adequaação do peddido aos proocedimentoss relativos à
Lei societáária, à Insttrução CVM
M n° 10/19980, à Instrrução CVM
M nº 358/2002 e às decisões
d
doo
Colegiado em processsos de naturreza semelhaante.
FATOS
2.
Em 30/7/2015,
3
a Requerennte divulgouu Fato Releevante (fls. 46 e 47) innformando a assinaturaa
de Contratto de Comppra e Vendda e de Suubscrição dee Participaçção Societáária e Outraas Avençass
(“Contratoo”) para a aquisição
a
d controle da 4-Bio Medicamen
do
M
ntos Ltda1 ((“4-Bio”), empresa
e
doo
mercado vaarejista de Medicamen
M
ntos de Espeecialidades.
3.
De acordo
a
com a comunicaação, a Raiaa Drogasil pagará
p
um total
t
de R$ 24,0 milhõ
ões por umaa
participaçãão de 55% no
n capital social
s
da 4-B
Bio, da seg
guinte formaa: (i) aumennto de capittal no valorr
total de R$$ 13,0 milhhões, mediannte a emissão de açõess ordináriass da 4-Bio, o qual seráá totalmentee
subscrito e integralizaado pela Raaia Drogasill, em moedaa corrente nacional;
n
e (ii) aquisiçãão de açõess
da 4-Bio detidas
d
pelo seu acionissta fundadoor, pelo valo
or total de R$
R 11,0 millhões o quaal será pagoo
50% em moeda
m
corrennte nacionaal e 50% meediante a en
ntrega de açções de emiissão da Raaia Drogasill
atualmentee mantidas em tesouuraria (sujeeita à auto
orização prrévia da C
Comissão de
d Valoress
Mobiliárioos). O preçoo de aquisiçção ora indiicado está sujeito
s
a ajuuste em deccorrência de eventuaiss
variações no
n EBITDA
A de 2015.
4.
Aindda conformee Fato Releevante, a Raaia Drogasill entendeu que a Transsação não se
s enquadraa
nos requisiitos e parâm
metros estabbelecidos noo Artigo 25
56 da Lei daas Sociedaddes por Açõ
ões e, nessee
sentido, nãão dependerrá de delibeeração da Assembleia
A
Geral da Requerente
R
ou ensejaráá direito dee
retirada aos seus acionnistas.
1

A operaçãoo anunciada ennvolve também
m a transformação da 4-Bio
o Medicamenttos Ltda em um
ma Sociedadee Anônima
passando, poortanto, a ser denominada
d
4--Bio Medicam
mentos S.A. e a possuir açõees ao invés dee cotas.
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5.
Em 10/8/2015, a Requerrente protocolizou neesta CVM o Pedido de Autorizzação paraa
Alienação de Ações em
e Tesourarria (fls. 2 a 8), no âmbiito da aquissição do conntrole societários da 4-Bio, fundaamentado noo artigo 23 da Instrução CVM nºº 10, de 144 de fevereiiro de 1980
0, conformee
alterada.
6.
Seguundo a Raiaa Drogasil, tal
t alienaçãão (i) em naada contrariaa o espíritoo da Instruçãão CVM nºº
10/1980; (iii) está em conformidaade com preecedentes ad
dotados porr esta Comiissão, em op
perações dee
natureza annáloga; e (iiii) beneficiaará a Requeerente, bem como seus acionistas, sem qualqu
uer impactoo
negativo aoo mercado de
d capitais e ao públicoo investidorr.
7.
Apóss a análise inicial do pedido, fooi enviado em 25/8/20015 o Ofíciio nº 300/2
2015/CVM//
SEP/GEA--2 (fls. 49), solicitandoo: (i) a apressentação do
o Contrato de
d Compra e Venda ceelebrado em
m
30 de julhoo de 2015; (ii) esclareccimento se há,
h no âmbito da aquissição do conntrole da 4--Bio, partess
relacionadaas entre estta e a Raiaa Drogasil; e (iii) a ap
presentação da análise da Raia Drogasil quee
baseou o entendiment
e
to sobre o não
n enquadrramento da operação noo inciso II ddo artigo 25
56 da Lei nºº
6.404/19766, conformee Fato Relevvante.
8.
No dia
d 2/9/20155, a Raia Drrogasil prottocolizou reesposta ao Ofício
O
(fls. 51 a 52) no
os seguintess
principais termos:
t
a) C
Conforme requerido
r
n Ofício seegue, como anexo do documento,
no
d
, cópia do Contrato
C
dee
C
Compra
e Venda
V
e Subbscrição de Participaçãão Societáriaa e Outras A
Avenças, ceelebrado em
m
3 de julho de 2015 enntre André Hidemi
30
H
Kina, Raia Droogasil S.A., Ciro Hideto
o Kina, e 4-B
Bio.
b) N
Não há quualquer relaação préviaa entre a Requerente,
R
seus acionnistas contrroladores e
r
respectivos
administrradores, com
c
a 4-Bio,
4
seuus acionisttas contro
oladores e
a
administrad
dores. Sendo assim, ambas as
a partes integrantess da tran
nsação sãoo
c
completame
ente indepeendentes, e não devem
m ser considderadas com
mo partes reelacionadass
n termos da lei.
nos
c) E
Em atendim
mento ao úlltimo requeerimento do
o Ofício, a Raia Droggasil encamiinha, comoo
a
anexo
da coomunicaçãoo, planilha com
c
a análisse feita dos requisitos ddo artigo 25
56 da Lei nºº
6
6.404/1976
, pela qual entendeu não
n haver necessidade
n
para a reallização de Assembleia
A
a
G
Geral
Extraaordinária, aprovando
a
a transação objeto
o
do coontrato.

ANÁLISE
9.
Confforme Fato Relevante que divulgoou a transaçção aqui annalisada, a R
Raia Drogaasil acreditaa
que a sua escala,
e
pressença nacionnal, capilariidade e forçça das marccas, aliados à reputação
o, estrutura,,
cultura em
mpreendedorra e ao knnow-how daa 4-Bio, a posicionaráá de formaa única parra liderar a
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consolidaçção do mercado varejistta de medicamentos dee especialidaade no Brassil, permitin
ndo oferecerr
uma presttação de serviços
s
alttamente innovadora, diferenciada
d
a e integraada para laboratórios
l
s
farmacêutiicos, planos de saúde, médicos
m
e pacientes.
p
10. Os teermos do Coontrato deteerminam quue a Raia Drrogasil pagaará um totall de R$ 24.0
009.620,60,,
sendo a traansação impplementada por: (i) um
ma operação primária em
m que a Reqquerente su
ubscreverá e
integralizará em moedda corrente 325.435 noovas ações ordinárias
o
d emissão dda 4-Bio no
de
o valor totall
s
pela
p
qual a Raia Droggasil adquiriirá 275.6099
de R$ 13.0000.000,00;; e (ii) umaa operação secundária
ações ordinnárias de em
missão da 4-Bio, de tituularidade do
o vendedor,, no valor dde R$ 11.009.620,60, o
qual será pago:
p
(a) 500% em moeda correntee nacional no
n valor de R$
R 5.504.810,30; e (b)) 50% pagoo
mediante a entrega daa quantidadee de ações em
e tesourarria da Raia Drogasil quue seja corrrespondentee
ao montannte de R$ 5.504.810,300 (“Ações Restritas”),
R
calculado com
c
base nna média po
onderada daa
cotação dee fechamennto das açções da Raaia Drogasiil na BM&
&FBovespa para os 30
3 pregõess
imediatamente anterioores à data em
e que o prreço será paago pela Raaia Drogasill ao vendedor. O preçoo
de aquisiçãão ora indiccado está suujeito a ajuuste em deco
orrência de eventuais vvariações no
n EBITDA
A
de 2015.
11. A coomposição acionária
a
daa 4-Bio ficaará alterada,, após a connclusão da T
Transação, da seguintee
maneira:
ANTES
Composição acionária
a

D
DEPOIS

Qtd. Cotas

%

Qtd. A
Ações

%

3.000

0,4%

0

0%
0,0

764.371

99,6%

491.762

0%
45,0

0

0,0%

601.044

0%
55,0

AÇÕES SUB
BSCRITAS

3225.435

29,8%

AÇÕES COM
MPRADAS

2775.609

25,2%

1.0922.806

100
0%

Anndré Hidemii Kina
Ciiro Hideto Kina
K
Raaia Drogasil S.A.

TO
OTAL

767.371

100%

R
informa em
m seu peddido o con
ntexto em que foram
m adquiridass as açõess
12. A Requerente
atualmentee mantidas em tesouraaria e que pretende
p
usaar na referiida negociaação. Em 24
4/4/2014, o
Conselho de
d Adminisstração da Raia
R
Drogaasil autorizo
ou a aquisiçção de até 1.100.00 açções de suaa
própria em
missão para atender
a
ao Programa
P
d Incentivo
de
o de Longo Prazo
P
com Ações Resttritas, tendoo
sido a totallidade destaa quantidadde adquiridaa, as quais estão
e
mantiddas em tesouuraria. De acordo
a
com
m
a Requerennte, esta quantidade é suficiente
s
p
para
atenderr a demandaa do Prograama de Açõees Restritass
e também a obrigaçãoo assumida no
n âmbito da
d aquisição
o de controlee da 4-Bio.
13. De modo
m
exempplificativo, o valor de fechamento
o da ação ordinária
o
daa Raia Drog
gasil no diaa
25/11/20155 foi de R$ 43,01. Loggo, se a trannsação fossee feita com base neste valor, a quaantidade dee
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ações restrritas a sereem entreguees pela Reqquerente ao
o vendedor correspondderia a 127
7.989 açõess
ordinárias da Raia Droogasil.
q esta paarcela do pagamento
p
a ser feita mediante a
14. A cláusula 2.3.6 do Contrrato prevê que
VM, sendo rrealizada som
mente apóss
entrega das Ações Reestritas está condicionaada à aprovaação da CV
a publicaçção de deciisão favoráável do Coolegiado da CVM. Essta mesma cláusula esstabelece a
substituiçãão do modo de pagameento, de Ações Restritaas para moeeda correntee nacional, de 20% doo
valor deviddo em açõees da Raia Drogasil
D
se a autorização da CVM
M não ocorrer em até 12 meses daa
“Data do Primeiro
P
Fechamento” (dia 1/10/22015, conforrme “Comuunicado ao M
Mercado” desta
d
data –
fls. 126). Os
O 80% resstantes da parcela
p
devvida em açõ
ões serão taambém pagoos em moeda correntee
nacional caaso a autorização da CV
VM não ocoorra em até 18 meses daquela
d
dataa.
15. Aindda, nos term
mos da cláussula 2.7 do Contrato,
C
o vendedor outorgou
o
àR
Requerente uma opçãoo
de compraa sobre a tottalidade de ações de em
missão da 4-Bio
4
detidaas por ele, eenquanto a Requerentee
outorgou taambém uma opção de venda ao vendedor
v
so
obre estas mesmas
m
açõees. As opçõ
ões somentee
poderão seer exercidass sobre a tottalidade dass ações detiidas por Cirro Hideto K
Kina e someente após o
dia 1º de jaaneiro de 20021.
16. O caaput do art. 30 da Lei nº
n 6.404/1976 é um co
omando legaal restritivo e o princíp
pio geral daa
lei societárria é de que a companhhia não podeerá negociarr com as próóprias açõess:
Art.30. A companhia não poderá
á negociar coom as próprrias ações.
n se comp
preendem:
§ 1º Nessaa proibição não
a) as operrações de resgate, reembo
olso ou amorrtização prevvistas em lei;
b) a aquissição, para permanência em tesou
uraria ou caancelamento
o, desde quee
até o valor
v
do sald
do de lucross ou reservaas, exceto a llegal, e sem diminuiçãoo
do capital social, ou
o por doaçã
ão;
c) a alien
nação das açções adquiriidas nos terrmos da alín
nea "b" e mantidas
m
em
m
tesouraaria;
d) a comppra quando, resolvida a redução do
d capital m
mediante resttituição, em
m
dinheirro, de parte do
d valor dass ações, o prreço destas eem bolsa forr inferior ouu
igual à importânciaa que deve seer restituída.
§ 2º A aq
quisição dass próprias ações
a
pela companhia
c
aberta obedecerá, sob
b
pena de nulidade,
n
às normas exp
pedidas pelaa Comissão d
de Valores Mobiliários,
M
,
que poderrá subordináá-la a prévia
a autorizaçãão em cada ccaso.
§ 3º A coompanhia não poderá recceber em gaarantia as próóprias açõess, salvo paraa
assegurar a gestão dos seus adminiistradores.
§ 4º As açções adquiriddas nos term
mos da alínea "b" do § 1oo, enquanto mantidas
m
em
m
tesouraria,, não terão diireito a divid
dendo nem a voto.
§ 5º No caso da allínea "d" do
d § 1o, ass ações adqquiridas serãão retiradass
definitivam
mente de circculação.
[grifos nosssos]

17. O artt. 30, em seeu § 2º, dettermina quee a aquisiçãão das próprias ações ppela compaanhia abertaa
obedecerá,, sob pena de
d nulidadee, às normass expedidass pela Comiissão de Vaalores Mobiiliários, quee
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editou a Innstrução CV
VM nº 10/1980 e a resspectiva No
ota Explicattiva N° 16/11980 diz: “A
A restriçãoo
genérica é consequênncia dos priincípios bássicos que in
nformam o conceito dde capital so
ocial e quee
decorrem da necessiddade de see preservarr sua intang
gibilidade, garantindoo-se os inteeresses doss
credores e dos próprrios acionisttas. No casso das comp
panhias abertas, esta restrição teem ainda a
justificá-laa a proteçãão dos inveestidores coontra a posssibilidade de manipulação nos preços
p
dass
ações.”
m
o pela Requuerente parra pleitear a exceção é o art. 23
3 da citadaa
18. O diispositivo mencionado
Instrução: “Art. 23. Respeitadoo o dispostoo no Art. 2º, a CVM
M poderá, em casos especiais
e
e
plenamentee circunstaanciados, auutorizar, prreviamente, operações da companhia com as
a própriass
ações que não se ajustarem às deemais normaas desta Insstrução.”
19. Nessse aspecto, a Nota Explicativa ponntua: “A CV
VM, em razãão das demais regras contidas
c
naa
Instrução, em especiaal quanto àss informaçõões a serem prestadas, terá possibbilidade de observar
o
oss
negócios realizados
r
em mercaddo de balccão, só afa
astando as operações privadas pela
p
óbviaa
ausência de
d visibiliddade e de igualdade
i
d condiçõ
de
ões para toodos os aciionistas ou potenciaiss
investidorees.”
20. Em seus
s
argumeentos, a reqquerente citaa a jurisprud
dência da CVM
C
em cassos análogo
os em que o
Colegiado desta Com
missão recoonheceu quee, observad
dos os parââmetros esttipulados naa Instruçãoo
CVM nº 10/1980, estaaria resguarrdado o inteeresse juríd
dico defendiido pelo artigo 9º destaa Instrução,,
até mesmoo em negocciações privvadas. O pedido destacca os Proceessos CVM RJ-2008-12392 e RJ-2012-98433, em que foram autoorizadas neggociações de
d ações de
d própria eemissão em
m ambientee
privado, noos termos doo artigo 23 da Instrução.
21. Relattivamente ao
a Processoo CVM RJ--2008-12392
2, na decisãão sobre o pedido de autorizaçãoo
para realiizar operaçção privadda com açções em tesouraria efetuado por RAND
DON S.A..
IMPLEME
ENTOS E PARTICIPA
P
AÇÕES, o Relator
R
Otaavio Yazbekk em seu vooto concluiu
u não haverr
motivos paara impedir a realizaçãão da operaçção, consideerando que (i) do pontoo de vista das
d medidass
e cuidadoss de cunho informacioonal, os procedimento
os parecem suficientess e adequad
dos, com a
devida pubblicidade paara aqueles cujos interresses a norrma procuraa tutelar; e ((ii) a propo
osta prevê a
alienação das
d ações daa Companhiia a preços condizentess aos praticaados em meercado.
22. Em relação ao Processo CVM RJ-22012-9843, a autorização também
m foi conccedida peloo
Diretor Relator
R
Otávvio Yazbekk, com ass observaçõ
ões destacadas abaixxo, consideerando quee
cumpridos os requisittos de (i) prrecificação dos ativos a preços coondizentes aos de merrcado, e (ii))
ampla divuulgação de informações, não havveria imped
dimento à alienação dde ações mantidas
m
em
m
tesouraria por
p meio dee operações privadas.
4. Nos teermos do arrt. 23 da In
nstrução CV
VM nº 10/1980, somente pode serr
autorizadaa a realizaçãoo de operaçõ
ões que não se ajustem ààs regras dessta Instruçãoo
quando se estiver tratando daqueles "casos esppeciais e plenamentee
circunstannciados". Seriia este um deesses casos?
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5. Entendo que sim. Não só porrque o Coleegiado, em ooutras oportu
unidades, jáá
entendeu desta
d
maneirra, mas, tam
mbém, porquee, no limite, se não se autorizasse
a
a
utilização das ações, seeria bem posssível que a Requerente
R
oou tivesse qu
ue despenderr
mais recurrsos para addquirir a prop
priedade doss ativos e doos créditos detidos
d
peloss
credores do
d Independdência e daa Nova Carrne, ou, entãão, sequer realizasse a
operação.
n
de aações a serem
m dadas em
m
6. A este respeito, desstaco que o cálculo do número
pagamentoo foi feito, para ambas ass operações acima descriitas, com basse" no preçoo
médio (poonderado pello volume de
d negociaçãão) nos 30 (trinta) últim
mos pregõess
anteriores à data de appresentação da Propostaa de Investim
mento da JBS
S, em 12 dee
abril de 20012.

23. Adem
mais, a Reqquerente foii questionadda a respeitto de ter innformado noo Fato Releevante que,,
após a devvida análisee, entendeu que a Trannsação não se enquaddrava nos reequisitos e parâmetross
estabeleciddos no artiggo 256 da Leei nº 6.404//1976 e, porr esse motivvo, não dependeria de deliberação
d
o
em Assem
mbleia Gerall. A Raia Drogasil
D
apresentou em
m sua respossta a tabela que baseou
u a referidaa
análise (flss. 125).
24.

O refferido artigoo da Lei esttabelece o seeguinte:
Art. 256. A compra, por compan
nhia aberta, do controlee de qualqueer sociedadee
mercantil, dependeráá de delibeeração da assembléia--geral da compradora,
c
,
especialmeente convocaada para conhecer da opeeração, semppre que:
I - O preçoo de compra constituir, para
p a compradora, investtimento relev
vante (artigoo
247, parággrafo único); ou
II - o preçoo médio de cada
c
ação ou
u quota ultrappassar uma vvez e meia o maior dos 3
(três) valores a seguir indicados:
i
c
médiia das ações em bolsa ouu no mercaddo de balcão organizado,,
a) cotação
duraante os novennta dias anteeriores à dataa da contrataçção;
b) valor
v
de patrrimônio líqu
uido (artigo 248) da açãão ou quota, avaliado o
patrrimônio a preeços de merccado (artigo 183,
1
§ 1º);
c) valor
v
do lucroo líquido da ação ou quoota, que não poderá ser superior
s
a 155
(quiinze) vezes o lucro líquid
do anual por ação (artigoo 187 n. VII) nos 2 (dois))
últim
mos exercíciios sociais, attualizado moonetariamentte.
§ 1º A prroposta ou o contrato dee compra, accompanhadoo de laudo de
d avaliação,,
observado o disposto no
n art. 8º, §§
§ 1º e 6º, serrá submetidoo à prévia au
utorização daa
assembléiaa-geral, ou à sua rattificação, soob pena dee responsab
bilidade doss
administraadores, instruuído com tod
dos os elemenntos necessárrios à deliberração.
§ 2º Se o preço
p
da aquuisição ultrap
passar uma veez e meia o m
maior dos trêês valores dee
que trata o inciso II do caput, o acionista disssidente da deeliberação daa assembléiaa
que a aproovar terá o direito de retirar-se
r
da companhia mediante reeembolso doo
valor de suuas ações, noos termos do art. 137, obsservado o dissposto em seeu inciso II.

25. No que
q se referre ao incisoo I do artiggo acima cittado, a opeeração analiisada não see configuraa
como inveestimento relevante pois
p
o Pattrimônio Líquido
L
da Raia Droogasil, com
m base nass
Demonstraações Finannceiras de 31/12/2014,
3
, é de 2,456
6 bilhões, e a presentte aquisição
o envolve a
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soma de R$
R 24 milhõees, ou seja, menor do que
q o limite mínimo dee 10% do Paatrimônio Líquido
L
paraa
que seja coonsiderada relevante,
r
nos termos do
d artigo 247, parágrafoo único, da Lei nº 6.404
4/1976.
26. No que
q se referee ao inciso II, a alínea ‘a’ não é ap
plicável poiis a 4-Bio é companhiaa fechada, e
as alíneas ‘b’ e ‘c’ appresentaram
m os respecctivos valores de R$ 4,33
4
e R$ 31,98, confo
orme tabelaa
apresentadda pela Raiaa Drogasil (fls. 125), seendo este úlltimo o connsiderado poor ser o maiior deles. O
preço méddio a ser paggo pela Reqquerente (R
R$ 39,95 po
or ação) é portanto
p
1,225 vezes o maior
m
valorr
dentre aquueles indicaados no innciso II, nãão ensejand
do assim a necessidaade de apro
ovação em
m
Assembleia Geral.
27. Aindda que não seja
s aplicáveel ao presennte caso porr ter sido puublicada apóós a data do anúncio daa
operação, a Instruçãoo CVM nº 567,
5
de 17 de setembrro de 2015, prevê em seu artigo 3º algumass
hipóteses para
p
que a negociação
n
de ações dee própria em
missão seja condicionaada à préviaa aprovaçãoo
pela assem
mbleia geral,, a saber:
I – realizaada fora de mercados
m
org
ganizados de valores mobbiliários, env
volver, aindaa
que por meio
m
de diveersas operaçõ
ões isoladass, mais de 5% (cinco po
or cento) dee
espécie ouu classe de açções em circu
ulação em menos
m
de 18 ((dezoito) messes;
II – for reealizada fora de mercado
os organizadoos de valorees mobiliário
os e a preçoss
mais de 100% (dez por cento) superriores, no casso de aquisição, ou mais de 10% (dezz
por cento) inferiores, no
n caso de alienação, às cotações
c
de m
mercado;
p
a composição
c
ddo controle acionário
a
ouu
III – tiver por objetivoo alterar ou preservar
da estruturra administraativa da socieedade; ou
IV – a conntraparte em
m negócio reaalizado fora de mercadoss organizado
os de valoress
mobiliárioos for parte relacionada à companhhia, conform
me definida pelas
p
regrass
contábeis que
q tratam desse
d
assunto
o, sem prejuízzo do disposto no art. 7º, inciso I.

28. Mesm
mo não senndo aplicávveis os disppositivos desta
d
Instruçção, a transação em tela
t
não see
enquadrariia em nenhuuma dessas hipóteses, pelo
p
que estaria sujeitoo ao dispostto no §1º deeste mesmoo
artigo: “Noos demais caasos, a negoociação podde ser aprovvada pelo conselho
c
de administração.”
29. Conssiderando, inicialmente, as mediidas e cuid
dados prelim
minares de cunho infformacionall
geral, os procedimenttos adotadoss me pareceem suficienttes e adequuados, uma vvez que noss termos doo
fls. 46 e 477), a Requerente comuunicou ao m
mercado em
m geral quee
Fato Relevvante de 300/7/2015 (fl
assinou, naaquela dataa, Contrato de Compraa e Venda e de Subscrrição de Parrticipação Societária
S
e
Outras Avvenças para a aquisiçãão do controole da 4-Bio Medicam
mentos, infoormando ass principaiss
condições de pagameento e requiisitos necessários para a conclusãão da transaação. Simultaneamentee
ao Fato Reelevante, foii divulgada a Ata da Reunião
R
do Conselho
C
dee Administrração (fls. 44
4 e 45) quee
deliberou sobre
s
a aproovação da aqquisição e do
d prossegu
uimento da transação.
t
30. Nos termos doo Comunicado ao Mercado de 1/10/2015 (fls.126), em compllemento àss
informaçõees já divulggadas no Fato Relevannte datadoss de 30/7/2015, a Raiaa Drogasil comunicouu
que, naqueela data, foi realizado o fechamennto e impleementação da transaçãão para a aq
quisição doo
controle daa 4-Bio . Fooi informaddo que todass as condiçõ
ões precedeentes estabellecidas no Contrato
C
dee
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Compra e Venda e dee Subscriçãoo de Particiipação Sociietária e Ouutras Avençaas celebrado em 30 dee
julho de 20015 foram cumpridas,
c
i
incluindo
a aprovação definitiva do
d Conselhoo de Admin
nistrativo dee
Defesa Ecoonômica.
31. Relattivamente às
à medidas e cuidados de cunho in
nformacional da Instruução CVM n°
n 10/1980,,
os procedim
mentos relaacionados à aquisição de
d ações ad
dotados me parecem suuficientes e adequados,,
uma vez que
q a Raia Drogasil
D
S..A. divulgou Fato Releevante em 24/4/2014 (fls. 42 e 43),
4 sobre a
aprovação do Program
ma de Recoompra de Ações,
A
acom
mpanhado da
d respectivva decisão em Ata dee
reunião doo Conselho de
d Adminisstração (fls. 40 e 41), portanto,
p
ofeerecendo a nnecessária publicidade
p
e
para aquelees cujos inteeresses a noorma procurra tutelar.
32. Ressalto que coonforme votto do Diretoor Relator Otavio
O
Yazbbek, de 22 dde novembrro de 2012,,
relativo aoo Processo CVM
C
n.º RJJ 2012/98433, referindo
o-se ao seu próprio votto proferido
o no âmbitoo
do Processso CVM n.ºº RJ 2011/11230, julgaado em 20/1
12/2011, citta que “as ppeculiaridad
des da vidaa
empresariaal têm, cadaa vez mais, demandadoo certa flexxibilidade naa utilizaçãoo das ações de própriaa
emissão. Como
C
exempplo que, alliás, já foi reconhecido
o pela CVM
M, tem-se a utilização
o das açõess
mantidas em
e tesourarria como ‘m
moeda’ em operações
o
societárias.
s
[...] Não sóó porque o Colegiado,
em outras oportunidaades, já enttendeu destaa maneira, mas, tambbém, porquee, no limitee, se não see
autorizassee a utilizaçãão das açõees, seria beem possível que a Requerente ou tivesse quee despenderr
mais recurrsos para addquirir a prropriedade dos
d ativos”.
33. No presente
p
casso, já ocorreeram as aprrovações peelo Conselhho de Adminnistração, tanto para o
programa de
d recompraa de ações, que adquiriiu as ações que se encoontram em ttesouraria, quanto
q
paraa
a operaçãoo societária de aquisiçãão de controole da 4-Bio
o, em obediiência às reespectivas alíneas ‘v’ e
‘r’ do artiggo 8º do Esttatuto Sociaal da Requerrente (fls. 16 e 17), com
mo pode ser comprovaado nas atass
de reuniões apresentaddas, dos diaas 24/4/20144 e 30/7/2015. Tais aprrovações fooram acomp
panhadas daa
divulgaçãoo dos respecctivos fatos relevantes.
34. Baseeando a anáálise na arggumentaçãoo da requerrente relativva à jurisprrudência daa CVM em
m
casos análoogos, especcificamente com relaçãão ao alcancce da Instruução CVM nn° 10/1980,, há motivoo
suficiente para
p permittir a realizaçção da operaação.
35. Portaanto, desde que operação seja realizada confo
orme o pleitto apresentaado, com a observância
o
a
(i) dos term
mos proposttos no requerimento e (ii) das con
ndições conttratuais parra o cálculo do númeroo
de ações ordinárias
o
a serem connferidas à parte
p
vendedora, não enxergo
e
óbiices ao pleiito da Raiaa
Drogasil S.A.
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CONCLUSÃ
ÃO
36. Com
m relação aoo pedido dee alienaçãoo privada das Ações Restritas,
R
paarece que o caso estáá
plenamentee circunstannciado e enccontra respaaldo em deccisões do coolegiado parra casos sem
melhantes.
37. Isso posto, do ponto
p
de vissta da análise da autorrização exceepcional, prrevista no artigo
a
23 daa
Instrução CVM
C
nº 100/1980, nãoo há óbice, em minha opinião, paara que a R
Requerente, nos termoss
apresentaddos no pediddo, possa alienar
a
açõees de sua prrópria emissão, privaddamente, no
o âmbito doo
Contrato de
d Compra e Venda e de Subscriçção de Partiicipação Soocietária e O
Outras Aven
nças para a
aquisição do
d controle da 4-Bio Medicamento
M
os, assinado
o em 30/7/2015.
38. Assim
m, a autorizzação para negociaçãoo privada prretendida pela Raia Drrogasil seráá concedidaa
tão somennte para o Contrato trazido nesta
n
consu
ulta, e considerando--se as carracterísticass
apresentaddas no caso concreto.
c
39. Por fim, sugiroo o encaminhamento do processo ao SGE
E, para quee, se de accordo, sejaa
submetido ao Colegiaado para appreciação, com
c
a sugestão de quee o pedido de autorizaação para a
negociaçãoo privada coom ações de
d própria emissão,
e
esp
pecificamennte no que se refere à entrega dee
ações restrritas ao venddedor da 4-B
Bio, seja cooncedido.
Attenciosamen
nte,
Origginal assinad
do por

FERNANDO
O D’AMBROS LUCCHESII
Insp
spetor – GEA
EA-2

De acordo..
Origginal assinad
do por

GUILHEERME ROCHA
A LOPES
Gerennte de Acom
mpanhamento de Empresas 2

De acordo..
À SGE,
Origginal assinad
do por

FERNAN
NDO SOARES
S VIEIRA
Superintendentee de Relaçõees com Emppresas
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