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FATO RELEVANTE

A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia” ou “GNDI”), em cumprimento ao
disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da CVM nº 358/02,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 5 de setembro de 2018, a BCBF
Participações S.A. (“BCBF”) e a Notredame Intermédica Saúde S.A. (“NDIS”), celebraram um
acordo de intenção de compra e venda de participações societárias e outras avenças para a
aquisição da Green Line Sistema de Saúde S.A., do Laboratório Bio Master Ltda., do Pronto
Socorro Itamaraty Ltda. (Hospital e Pronto Socorro Itamaraty) e da Maternidade do Brás Ltda.
(Hospital Salvalus) (em conjunto, o “Grupo GreenLine”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% (cem por
cento) de cada uma das sociedades que compõem o Grupo GreenLine. O preço de aquisição
será pago à vista na data de fechamento da Transação, descontados o endividamento apurado,
uma parcela retida e a constituição de uma conta escrow.
O Grupo GreenLine registrou, em 2017, faturamento de, aproximadamente, R$1,0 bilhão e possui
uma carteira de 464 mil beneficiários localizados na região metropolitana da cidade de São Paulo,
sendo 60% (sessenta por cento) dos beneficiários pertencentes à categoria corporativa. Com
presença na zona leste de São Paulo, o Grupo GreenLine conta com uma moderna e
verticalizada rede própria, que inclui 2 (dois) hospitais (557 leitos hospitalares), 10 (dez) prontossocorros e 9 (nove) centros clínicos.
O valor (Entreprise Value) do Grupo GreenLine foi fixado em R$1,2 bilhão, incluindo a compra dos
imóveis do Hospital Salvalus (54 mil metros quadrados de área construída) e do Centro Clínico
São Gabriel, que possuem aproximadamente R$400 milhões de valor de mercado. Com
operações na mesma área de atuação, há espaço para melhorias através da implantação de
melhores práticas, bem como outras reduções de despesas. Dessa forma, o plano de integração
prevê alcançarmos sinergias a partir de 2019, o que faria com que o múltiplo da transação fosse o
equivalente a 7,4x o EBITDA pro forma de 2019.
A efetiva 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 continuidade de sua estratégia de crescimento, de
fortalecimento de sua rede própria impulsionando a sua presença no Estado de São Paulo e
reforça o 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 BCBF ou por uma
de suas subsidiárias, todas companhias fechadas e subsidiárias da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui previstos.

São Paulo, 5 de setembro de 2018.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Company” or “GNDI”), 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 September 5, 2018, BCBF Participações
S.A. (“BCBF”) and Notredame Intermédica Saúde S.A. (“NDIS”), entered into a purchase and sale
intent agreement to acquire Green Line Sistema de Saúde S.A., Laboratório Bio Master Ltda.,
Pronto Socorro Itamaraty Ltda. (Hospital e Pronto Socorro Itamaraty) and Maternidade do Brás
Ltda. (Hospital Salvalus) (together, the “GreenLine Group”) (“Transaction”).
With the completion of the Transaction, the Company will hold indirectly 100% of each one of the
entities comprising the GreenLine Group. The acquisition price will be paid in cash on the
Transaction closing date, deducting the indebtedness, a portion retained for contingencies and an
escrow account.
The GreenLine Group had, in 2017, a consolidated net revenue of R$ 1.0 billion and owns a
portfolio of 464,000 beneficiaries located in the metropolitan area of São Paulo, 60% of which
belong to the corporate category. With a business presence in the east zone of São Paulo, the
GreenLine Group operates a modern and verticalized owned network, including two hospitals (557
beds), ten emergency rooms and nine clinical centers.
The enterprise value of the GreenLine Group was set at R$ 1.2 billion, including the acquisition of
the Real Estate of Hospital Salvalus (54,000 square meters of constructed area) and Centro
Clínico São Gabriel, with a market value of approximately R$ 400 million. With operations in the
same business segment, there is room for meaningful sharing of best-practices and other cost
savings, and as such, the integration plan contemplates that the Company will achieve synergies
from 2019 on, which would account for a transaction multiple equivalent to 7.4x the 2019 proforma
EBITDA.
The consummation of the Transaction is subject to the fulfilment of certain conditions precedent,
including the approval by the Brazilian Supplemental Health Agency (Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS) and the Brazilian Antitrust Council (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE).
With the Transaction, the Company continues its stated growth strategy, strengthens its owned
network, including increasing its presence in the state of São Paulo and reinforces its commitment
to create value for its shareholders, clients 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 BCBF or one of its
subsidiaries, which are all privately held companies and subsidiaries of the Company.

The Company will keep the market and its shareholders informed on any material updates related
to the matters provided herein.
São Paulo, September 5, 2018.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer

