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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 19 de junho de 2018, 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 Largent Empreendimentos e Participações Ltda. e
Demás Participações Ltda., sociedades holdings controladoras do Grupo Samed, atuante na região
do Alto Tietê, no Estado de São Paulo, através das empresas Samed Serviços de Assistência
Médica Odontológica e Hospitalar S.A. (“Samed”), Casa de Saúde e Maternidade Santana S.A.
(“Maternidade”) e Laboratório de Análises Clínicas Dr. Pedro Bonelli S.A. (“Laboratório” e, quando
em conjunto com Samed e Maternidade, “Grupo Samed”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter de forma indireta: (i) 95,14%
(noventa e cinco inteiros e catorze centésimos por cento) das ações de emissão da Samed; (ii)
91,86% (noventa e um inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) das ações de emissão da
Maternidade; e (iii) 91,86% (noventa e um inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) das ações
de emissão do Laboratório. Após o cumprimento das condições precedentes da Transação,
incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, a Companhia assumiu o
compromisso de realizar uma oferta privada para os acionistas minoritários do Grupo Samed com
o objetivo de adquirir até 100% (cem por cento) do capital das sociedades que compõem esse
grupo.
O Grupo Samed possui uma carteira de aproximadamente 80 mil beneficiários, sendo 92%
pertencentes à categoria corporate/PME e 6% de planos de adesão, abrangendo principalmente os
munícipios de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá. Além da carteira, o Grupo
Samed conta com um hospital geral com 102 leitos, sendo 20 de UTI, localizado em Mogi das
Cruzes, três centros clínicos, sendo um em Mogi das Cruzes e dois em Suzano, e um laboratório
de análises clínicas com seis pontos de coleta.
Em 2017, o Grupo Samed apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 214 milhões, com
sinistralidade caixa de 74,5%. O preço de aquisição do Grupo Samed será equivalente a
aproximadamente 8x o EBITDA ajustado do exercício social de 2017, sendo que o valor será pago
à vista, descontado do endividamento do Grupo Samed na data do fechamento e de retenção para
contingências. 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 Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia de crescimento,
de fortalecimento de sua rede própria ampliando a abrangência geográfica no Estado de São Paulo
e reforça seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui previstos.

São Paulo, 19 de junho 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 June 19, 2018, Notre Dame Intermédica Saúde
S.A., one of the Company’s wholly-owned subsidiary, entered into a quota purchase and sale intent
agreement to acquire Largent Empreendimentos e Participações Ltda. and Demás Participações
Ltda., controlling holdings of the Samed Group, active in the Alto Tietê region, in the state of São
Paulo, through the entities Samed Serviços de Assistência Médica Odontológica e Hospitalar S.A.
(“Samed”), Casa de Saúde e Maternidade Santana S.A. (“Maternidade”) and Laboratório de
Análises Clínicas Dr. Pedro Bonelli S.A. (“Laboratório” and, together with Samed and Maternidade,
“Samed Group”) (“Transaction”).
With the completion of the Transaction, the Company will hold indirectly: (i) 95.14% of the shares
issued by Samed; (ii) 91.86% of the shares issued by Maternidade; and (iii) 91.86% of the shares
issued by Laboratório. Following the fulfilment of the Transaction’s preceding conditions, including
the obtainment of the necessary regulatory approvals, the Company undertook to conduct a public
offering to the minority shareholders of the Samed Group in order to acquire up to 100% of the
capital stock of the companies comprising such group.
The Samed Group owns a portfolio of approximately 80,000 beneficiaries, 92% of which belong to
the corporate/SME categories and 6% of adhesion plans, covering mainly the municipalities of Mogi
das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá and Arujá. In addition to the portfolio, the Samed Group
has one general hospital with 102 beds, 20 of which are ICUs, located in Mogi das Cruzes, three
clinical centers, one in Mogi das Cruzes and two in Suzano, and one laboratory of clinical analyses
with six collection points.
In 2017, the Samed Group had a consolidated net income of R$214 million, with cash loss of 74.5%.
The purchase price of the Samed Group will be equivalent to approximately 8x the adjusted EBITDA
during the fiscal year ended 2017, and the amount will be paid in cash, discounted of the Samed
Group's indebtedness on the closing date and of contingencies’ retention. The consummation of the
Transaction is subject to the fulfilment of certain preceding conditions, including the approval by the
Brazilian Agency of Supplemental Health (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS) and the
Brazilian Administrative Council for Economic Defense (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE).

With this Transaction, the Company expresses the intention to maintain its growth strategy,
strengthen its owned network increasing the geographic coverage in the state of São Paulo and
reinforces its commitment to generate value to its shareholders.
The Company will keep the market and its shareholders informed on any material updates related
to the matters provided herein.

São Paulo, June 19, 2018.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer

