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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 05 de abril de 2019, a BCBF Participações S.A.,
subsidiária integral da Companhia, celebrou um contrato definitivo de compra e venda de quotas e
outras avenças para a aquisição de 100% das quotas da Assistência Médico Pediátrica de Urgência
Ltda. (“Hospital AMIU”), atuante na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro/RJ (“Transação”).
O Hospital AMIU opera com 67 leitos, sendo 20 de UTI, além de um ambulatório com 20
consultórios, localizado no bairro de Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro, a uma distância de
aproximadamente 14 quilômetros de nossa outra unidade hospitalar, o Hospital Samci.
Em 2018, o Hospital AMIU apresentou um faturamento líquido de R$ 34 milhões. O preço de
aquisição (“Enterprise Value”) foi de R$ 40 milhões, sendo que o valor pago à vista foi descontado
do endividamento do Hospital AMIU na data do fechamento e de retenção para contingências. A
consumação da Transação não está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e nem do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Com a conclusão da Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia de
crescimento, de fortalecimento de sua rede própria ampliando a abrangência geográfica no Rio de
Janeiro e reforça seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas.

São Paulo, 08 de abril de 2019.

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 April 5, 2019, BCBF Participações S.A.
(“BCBF”), a wholly-owned subsidiary of the Company, entered into a sale and purchase
agreement to acquire of 100% of the quotas of Assistência Médico Pediátrica de Urgência Ltda.
("Hospital AMIU"), in the west zone of Rio de Janeiro city ("Transaction").
The Hospital AMIU operates with 67 beds, 20 of which are ICUs, as well as an outpatient facility
with 20 clinical rooms, located in the Jacarepaguá neighborhood of Rio de Janeiro, approximately
14 kilometers from our other hospital unit, Hospital Samci.
In 2018, the Hospital AMIU presented a net revenue of R$34 million. The purchase price
("Enterprise Value") was R$40 million, and the amount paid in cash was deducted from the net
debt of the Hospital AMIU on the date of closing and retention for contingencies. The
consummation of the Transaction is not subject to the prior approval of Brazilian Supplemental
Health Agency (Agência Nacional de Saúde -Suplementar - ANS) or the Brazilian Antitrust Council
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE)
With the Transaction, the Company reaffirms the commitment to its growth strategy and to
strengthen its owned network, expanding its presence in the State of Rio de Janeiro and creating
value to its shareholders.

São Paulo, April 8, 2019.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer

