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FATO RELEVANTE
ELFA MEDICAMENTOS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em 10 de setembro de 2021, concluiu a operação de aquisição de 68,3% do capital
social da DRS Holding de Sociedades Empresariais, Financeiras, Mercados de Saúde,
Entretenimento e Afins Ltda. (“DRS”), que tem como subsidiárias a DRS Administração de
Estoques Ltda., Suportemed Distribuidora Comércio e Representação Comercial Ltda., DRS
Courier Ltda. e DRS Importadora e Serviços Ltda. (“Grupo DRS” e “Operação”, respectivamente).
Fundado em 2005, o Grupo DRS detém posição de liderança em serviços logísticos complexos
para suporte a pesquisas clínicas da indústria farmacêutica, apoiando o desenvolvimento e
lançamento de novos medicamentos. Esta aquisição marca a entrada da Companhia neste
segmento no Brasil; país que possui características atraentes ao desenvolvimento de novas
drogas, como a 6ª maior população do mundo, grande diversidade genética e rigorosa regulação
sanitária.
A Operação reforça a estratégia da Companhia em prover soluções logísticas inovadoras e de
alto valor agregado para a cadeia de saúde brasileira e conta com líderes globais em sua carteira
de clientes.
O preço de aquisição de referência da Operação nesta data é de R$ 56.126.471,04, sujeito aos
ajustes previstos no contrato. Adicionalmente, também está previsto: (i) o pagamento de preço
de compra complementar condicionado ao atingimento de metas financeiras pelo Grupo DRS; e
(ii) o potencial aporte de capital pela Companhia na DRS no valor de R$ 5 milhões, o que
aumentaria a sua participação na DRS para 70%.
A Companhia esclarece que está concluindo sua análise para verificação se a Operação está
sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76. A Companhia comunicará oportunamente
ao mercado e aos seus acionistas sobre a conclusão e quaisquer atualizações relevantes.
Brasília, 10 de setembro de 2021.
Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ELFA MEDICAMENTOS S.A. (“Company”) informs its shareholders and the market in general
that, on September 10, 2021, concluded the acquisition of 68.3% of the quotas of DRS Holding
de Sociedades Empresariais, Financeiras, Mercados de Saúde, Entretenimento e Afins Ltda.
(“DRS”), which has as its subsidiaries DRS Administração de Estoques Ltda., Suportemed
Distribuidora Comércio e Representação Comercial Ltda., DRS Courier Ltda. e DRS Importadora
e Serviços Ltda. (“DRS Group” and “Transaction”, respectively).
Founded in 2005, Grupo DRS holds a leading position in complex logistics services to support
clinical research in the pharmaceutical industry, aiding the development and launch of new drugs.
This acquisition will mark the Company's entry into this segment in Brazil; a country that has
attractive characteristics for the development of new drugs, such as the 6th largest population in
the world, great genetic diversity, and strict health regulation.
The Transaction reinforces the Company's strategy of providing innovative and high value-added
logistics solutions for the Brazilian healthcare sector and has global leaders in its portfolio of
clients.
The reference purchase price of the Transaction on this date is R$ 56,126,471.04, subject to the
adjustments outlined in the agreement. Additionally, the agreement provides for (i) the payment
of an additional purchase price, subject to the achievement of financial goals by DRS Group; and
(ii) a potential capital contribution of the Company in DRS in the amount of R$ 5 million, which
would increase its stake in DRS to 70%.
The Company clarifies that it is concluding its analysis to verify whether the Transaction is subject
to the provisions of Article 256 of Law 6,404/76. The Company will timely inform the market and
its shareholders about the conclusion and any relevant updates.
Brasília, September 10, 2021.
Michael Gordon Findlay
Chief Financial and Investors Relations Officer

