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Odontoprev S.A. (“OdontoPrev” 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 ao mercado
em geral que, nos termos da Instrução CVM 567/15, o Conselho de Administração aprovou, em
reunião realizada nesta data, Programa de Recompra de Ações (“Programa de Recompra”), de
emissão da própria Companhia, sem redução do capital social, para serem mantidas em
tesouraria e posteriormente utilizadas para lastrear opções de compra de ações outorgadas em
2016, podendo ainda serem canceladas, com as seguintes características:
(a) as aquisições, objeto do Programa de Recompra, poderão ser feitas até 15.10.2019, com
início em 30.05.2019, inclusive, cabendo a Diretoria definir o melhor momento para as
aquisições;
(b) o total de ações a ser adquirido é de até 2.716.074 ações ordinárias, representativo de
1,03% das 263.868.807 ações ordinárias atualmente em circulação no mercado, negociadas na
B3 sob o código “ODPV3”;
(c) encontram-se em Tesouraria 454.354 ações ordinárias;
(d) as operações de recompra serão realizadas na B3, a preços de mercado, com intermediação
da Bradesco S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar – São Paulo/SP.

Barueri, 29 de maio de 2019.

José Roberto Borges Pacheco
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Odontoprev S.A. ("The Company"), in compliance with paragraph 4 of article 157 of Law 6,404 /
76 and CVM Instruction 358/02, hereby informs its shareholders and the market in general that,
pursuant to CVM instruction 567/15, the Board of Directors, in a meeting held today, authorized a
Share Buyback Program, issued by the Company, without reduction of capital stock, to be kept at
the Company´s Treasury and subsequently used to cover the Stock Options Plan grants of 2014
and 2015, or be canceled, with the following characteristics:
(a) The acquisitions, object of the Share Buyback Program, may be executed until October 15,
2019, which will run from May 30, 2019, including; being the Executive Officers able to
define the appropriate timing for the acquisitions;
(b) The total number of shares to be acquired may reach 2,716,074 ordinary shares,
representing 1.03% of the Company free float, which currently is represented by
263,868,807 ordinary shares, traded at B3 under the code “ODPV3”;
(c) The Treasury helds today 454,354 ordinary shares;
(d) Bradesco S.A. CTVM, located at Avenida Paulista, 1450 / 7th floor – São Paulo/SP will be
the intermediary institution for the acquisition of the shares.

Barueri, May 29th, 2019.

José Roberto Borges Pacheco
Investors Relations Officer

