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COMUNICADO AO MERCADO

A EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (“Companhia”) (B3: PGMN3), anuncia o
lançamento da sua agenda estratégica de sustentabilidade com compromissos e metas de curto,
médio e longo prazo, além de nova seção em seu site de relações com investidores dedicada aos
temas Environmental, Social and Governance (“ESG”), reafirmando seu compromisso com a
transparência.
A partir da visão de sustentabilidade “A Pague Menos será uma solução completa de saúde que
contribuirá significativamente para reduzir as desigualdades de acesso a uma vida saudável no
Brasil”, compartilhada com o mercado no Pague Menos Day, realizado em 02 de setembro de
2021, a Companhia estruturou um conjunto de compromissos de cunho ambiental, social e de
governança, ancorados em três pilares: i) Saúde para as pessoas, ii) Saúde para o meio ambiente
e iii) Saúde para os negócios, que por sua vez foram desdobrados em 32 metas a serem
continuamente monitoradas. Os compromissos foram faseados para os anos de 2022, 2025 e
2030, e serão direcionadores das ações ESG da Companhia ao longo dos próximos anos, à luz
das melhores práticas.
Os compromissos públicos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU, a partir de uma análise de materialidade, e serão contemplados em metas atreladas ao
sistema de remuneração variável de executivos da Companhia.
Para mais detalhes sobre os compromissos e outras informações sobre a agenda ESG da Pague
Menos, a Companhia convida e incentiva seus stakeholders a visitarem a nova seção ESG em seu
site de relações com investidores, disponível em: https://esg.paguemenos.com.br/.

Fortaleza, 27 de janeiro de 2022

Luiz Renato Novais
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA (“Company”) (B3: PGMN3), announces the launch
of its strategic sustainability agenda with commitments and goals for short, medium and long
term, as well as a new section on its investor relations website dedicated to Environmental, Social
and Governance (“ESG”) topics, reaffirming its commitment to transparency.
Based on the sustainability vision “Pague Menos will be a complete health solution that will
contribute to reducing inequalities in access to a healthy life in Brazil”, shared with the market in
the Pague Menos Day, on September 2, 2021, The Company structured a set of commitments
around environmental, social and governance aspects, anchored in three pillars: i) Health for
people, ii) Health for the environment and iii) Health for business, which were broken down into
32 goals, which will be continuously monitored. The commitments were phased in for 2022, 2025
and 2030, and will guide the Company's ESG actions over the next few years, in the light of best
practices.
The public commitments are linked to the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) based on
a materiality analysis and will be included in targets linked to the variable remuneration system
for the Company's executives.
For more details on the commitments and other information on Pague Menos ESG agenda, the
Company invites and encourages its stakeholders to visit the new ESG section on its investor
relations website, available at: https://esg.paguemenos.com.br/en.

Fortaleza, January 27, 2022

Luiz Renato Novais
Chief Financial and Investor Relations Officer

