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FATO RELEVANTE

A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 04 de agosto de 2020, a Notre Dame Intermédica Saúde
S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de
quotas e outras avenças para a aquisição da Climepe Total Ltda. (“Climepe” ou “Empresa”)
(“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, o controle da
Climepe, com 100% das quotas. O preço de aquisição de R$ 168 milhões, será pago na data de
fechamento ajustado pelo caixa/endividamento líquido a ser apurado.
A Climepe é uma operadora de saúde verticalizada com mais de 25 anos de atuação em Poços de
Caldas e região (Sul do Estado de Minas Gerais), distante apenas 130km das operações já
existentes da Companhia em Campinas-SP. Sua área de influência conta com mais de 600 mil
habitantes (185 mil beneficiários de planos de saúde), sendo um dos principais polos industriais e
de turismo do Sul Mineiro.
A Empresa possui uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde (81% corporativo/adesão), 6 mil
beneficiários dental e o maior e mais moderno hospital na região (inaugurado em 2016) com 119
leitos (sendo 16 de UTI) além de um moderno Day Clinic (unidade especializada em procedimentos
de baixa complexidade, inclusive pequenas cirurgias) e um Centro de Diagnóstico por Imagem.
Em 2019, a Climepe apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 74,4 milhões, com
sinistralidade caixa de 73% e EBITDA R$ 10 milhões (margem de 13,6%). A aquisição inclui o
imóvel hospitalar, que possui mais de 10 mil metros quadrados de área construída. O plano de
integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais.
A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes,
incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Com a conclusão da Transação, a Companhia
fortalece sua estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, reforçando seu
compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à
aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco
ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018, o direito de recesso aos
seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica
Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia.

São Paulo, 04 de agosto de 2020.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Company”), pursuant to the provisions of article
157, paragraph 4, of Law No. 6,404/76 and of CVM Rule No. 358/02, hereby announces to its
shareholders and to the market in general that, on August 04, 2020, Notre Dame Intermédica Saúde
S.A., subsidiary of the Company, entered into a purchase and sale intent agreement to acquire
Climepe Total Ltda. (“Climepe” or “Company”) (“Transaction”).
With the completion of the Transaction, the Company will hold indirectly the control of Climepe with
100% of the quotas. The Enterprise Value was R$ 168 million and will be paid on the closing date
adjusted by net cash/debt.
Climepe is a vertically integrated healthcare operator with more than 25 years of experience in the
region of Poços de Caldas (south of Minas Gerais State), only 130km from the Company's existing
operations in Campinas-SP. Its area of operation comprehends a group of municipalities with more
than 600 thousand inhabitants (185 thousand beneficiaries of private health plans), being one of the
main industrial and tourism hubs in the south of Minas Gerais.
The Company has a portfolio of 33 thousand healthcare beneficiaries (81% corporate/affinity), 6
thousand dental beneficiaries and the largest and most modern hospital in the region (opened in
2016) with 119 beds (including 16 ICUs) in addition to a modern “Day Clinic” (medical unit
specialized in low complexity procedures, including minor surgeries) and one Imaging Diagnostic
Center.
In 2019, Climepe presented a consolidated net revenue of R$ 74 million, with cash MLR of 73% and
EBTIDA of R$10 million (13.6% margin). The acquisition includes the hospital real state, which has
more than 10,000 square meters of built area. The integration plan contemplates relevant
administrative and operational synergies.
The closing of the Transaction is subject to the approval by the Brazilian Agency of Supplemental
Health (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS) and the Brazilian Antitrust Council
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE). With the conclusion of the Transaction,
the Company reinforces its growth strategy, reinforcing its commitment of value-creation to
shareholders, customers and society.
The Company clarifies that the Transaction is not subject to and, therefore, will not be submitted to
shareholders’ approval provided for in Article 256 of Law No. 6,404/76, nor will entail, pursuant to
the guidance provided in the Official Letter/CVM/SEP/No. 02/2018, the withdrawal right to the
Company’s shareholders, considering that the acquisition was performed by Notre Dame
Intermédica Saúde S.A., which is a privately held company and subsidiary of the Company.

São Paulo, August 04, 2020.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer

