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FATO RELEVANTE
O Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da
Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e mercado em geral
que, em 3 de dezembro de 2018, a Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A.,
subsidiária da Companhia, celebrou um Contrato de Compra e Venda de Ações, para adquirir
100% das ações de emissão da Newscan Serviços Médicos S.A. (“Newscan”), empresa
detentora de 100% da Lafe Serviços Médicos Ltda (“Lafe”).
A Lafe atua em serviço de apoio diagnóstico com a oferta de análises clinicas na região
metropolitana do Rio de Janeiro por meio de 32 unidades de atendimento. Essa aquisição
permitirá ao Fleury acelerar a expansão no mercado do Rio de Janeiro, complementando sua
presença geográfica e ampliando a conveniência aos clientes.
O valor de aquisição é de R$ 170,0 milhões (cento e setenta milhões de reais) antes de
deduções e ajustes.
Essa aquisição não está sujeita a deliberação assemblear da Companhia, nem ensejará
direito de recesso, tendo em vista os termos do item 7.3 do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº
02/2018.
A conclusão desta aquisição está condicionada a algumas condições precedentes, dentre elas
a sua aprovação pelo CADE.

São Paulo, 03 de dezembro 2018
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico
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MATERIAL FACT
Fleury S.A. ("Fleury” or “Company"), pursuant to paragraph 4 of article 157 of Law 6.404/76
and CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in general that, on
December 3, 2018, Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A.; a Company’s
subsidiary, has entered into a Sales and Purchase Agreement (“Agreement”), to acquire 100%
of the common stock of Newscan Serviços Médicos S.A. (“Newscan”), company that holds
100% of Lafe Serviços Médicos Ltda ("Lafe").
Lafe operates in diagnostic support services with clinical analysis offering in the metropolitan
region of Rio de Janeiro through 32 patient service centers. This acquisition will allow Fleury
to accelerate expansion in the Rio de Janeiro market, complementing its geographic presence
and expanding convenience to customers.
The acquisition value is R$170.0 million (one hundred and seventy million reais) before
deductions and adjustments.
This acquisition is not subject to the resolution of the Company's shareholders, nor will it give
rise to the right of withdrawal, in view of the terms of item 7.3 of Circular Letter CVM/SEP/No.
02/2018.
The conclusion of this acquisition is subject to certain precedent conditions, including its
approval by CADE.

São Paulo, December 3rd, 2018
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Chief Financial, Legal and Investor Relations Officer

