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FATO RELEVANTE
Fortaleza (CE), 09 de junho 2019 – A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(B3: HAPV3 – Companhia), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4.º, da Lei n.º 6.404/
1976 e na Instrução CVM n.º 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nesta data, celebrou acordos para aquisição de empresas que compõem o Grupo América
(“Operação”). A Operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos S.A. e da
Hapvida Assistência Médica Ltda., sociedades de capital fechado controladas pela Companhia.
Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das
empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América
Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica
Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de
Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde –
Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”).
Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde
suplementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na
prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem. O Grupo
América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de
saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O enterprise value do Grupo
América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA
2020 após capturadas todas as sinergias.
A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além
de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região CentroOeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de
abrangência nacional.
O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R$ 50 milhões referentes à (i)
endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação; e (ii) um montante a ser
retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e
contábil.
O efetivo fechamento da Operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da
aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia, a qual será oportunamente
convocada para tal.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui descritos.
Para maiores informações acesse apresentação em nosso site (ri.hapvida.com.br) e/ou entre em
contato com nossa equipe de Relações com Investidores.

Fortaleza, 09 de junho de 2019.

Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Fortaleza (CE), June 09th, 2019 – HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:
HAPV3 – Company), for the purposes of the fourth paragraph of the article 157 of Law
6.404/1976, and pursuant to the rule n.º 358/ 2002 issued by the Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), hereby informs its shareholders and the market in general that, on the date hereof,
entered into agreements for the acquisition of the companies encompassing the America Group
(“Transaction”). The Transaction will be carried out through Ultra Som Serviços Médicos S.A. and
Hapvida Assistência Médica Ltda., closely-held entities controlled by the Company.
With the Transaction, the Company will hold, indirectly, 100% of the voting stock issued by
Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda.,
América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital
PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório
Santa Cecília Ltda., and 47% of the voting stock issued by Saúde – Instituto de Análises Clínicas
Ltda. (“América Group”).
Founded in 1982 in the city of Goiania, the America Group has intense activities in the healthcare
sector with vertically integrated business model in the metropolitan area of Goiania and in the
city of Anapolis, also providing hospital services, clinical analysis tests and imaging exams. The
America Group is the most verticalized company in the Central-West region and manages a
portfolio of health insurance of approximately 190 thousand lives, with net revenues of about R$
320 million in the fiscal year ended in December 31, 2018. The enterprise value of the America
Group was set at R$ 426 million, which represents a multiple of 5,3x EBITDA 2020 considering
full synergies.
The acquisition brings relevant operational synergies that can be used by the Company, in
addition to the expansion of its geographical profile, intensifying efforts in the Central-West
Region of Brazil, which is in line with the Company's strategy for nationwide growth and
expansion.
The purchase price will be paid in cash, on the date of the Transaction, deducting R$ 50 million
related to (i) the net debt as of the closing date; and (ii) a holdback amount that will secure
potential contingencies that were identified during the legal and accounting due diligence process.
The closing of the Transaction is subject to approval by Agencia Nacional de Saude Suplementar
(ANS) and Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE), in addition to approval by the
Company's shareholders' meeting, which will be duly convened.
The Company will keep the market and its shareholders informed of any relevant updates related
to the matters described herein.
For more information, access the presentation on our website (ri.hapvida.com.br) and/or contact
our Investor Relations team.
Fortaleza, June 09th 2019.
Bruno Cals de Oliveira
CFO and Investor Relations Director

