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FATO RELEVANTE

A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de maio de 2018, a BCBF Participações S.A.,
subsidiária integral da Companhia, celebrou com a RHMED Consultores Associados S.A. acordo
de intenção de venda de 100% das quotas da RH Vida Saúde Ocupacional Ltda. (“RH Vida”),
sociedade responsável pela unidade de saúde ocupacional do Grupo NotreDame Intermédica.
O valor atribuído a 100% do capital social da RH Vida é de R$ 24 milhões, a serem pagos em 2
parcelas após a assinatura definitiva dos contratos. A consumação da operação ora descrita está
sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Ao longo dos últimos três anos, a Companhia vem concentrando os seus esforços na prestação de
serviços relacionados aos segmentos de Saúde e Odontologia, além de programas de Medicina
Preventiva, o que permite gerar ainda mais valor aos seus clientes e acionistas.
A RH Vida foi constituída em abril de 2018 com o objetivo de receber da Notre Dame Intermédica
Saúde S.A., subsidiária indireta da Companhia, os ativos relacionados à operação de saúde
ocupacional tais como contratos com clientes, fornecedores, prestadores de serviços e
funcionários. Com foco na gestão da Medicina e Segurança do Trabalho, as atividades da RH Vida
registraram, no ano de 2017, uma receita líquida de R$ 43,3 milhões, representando 0,8% da
receita líquida consolidada da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relativas aos assuntos aqui previstos.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

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 May 28, 2018, BCBF Participações S.A., one of
the Company’s wholly-owned subsidiary, entered into a sale intent agreement with RHMED
Consultores Associados S.A. regarding the disposal of 100% of the quotas of RH Vida Saúde
Ocupacional Ltda. (“RH Vida”), company responsible for the occupational health facility of the Notre
Dame Intermédica Group.
RH Vida was valued at R$24 million, which represents 100% of its capital stock. Such amount will
be paid in two instalments after the execution of the definitive agreements. The consummation of
the transaction described herein is subject to the fulfilment of certain conditions precedent, including
the approval by the Brazilian Administrative Council for Economic Defense (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE).
Over the past three years, the Company has been focusing on providing services related to the
Health and Dental business segments and to preventive medicine programs, generating even more
value to its clients and shareholders.
RH Vida was organized in April 2018 with purposes to receive the assets related to the occupational
health operation from Notre Dame Intermédica Saúde S.A., one of the Company’s indirect
subsidiary, such as agreements with clients, suppliers, service providers and employees. Focused
on the management of medicine and work safety, RH Vida’s activities registered a net revenue of
R$43.3 million in the fiscal year ended 2017, representing 0.8% of the Company’s total consolidated
net revenue.
The Company will keep the market and its shareholders informed on any updates related to the
matters provided herein.

São Paulo, May 29, 2018.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer

