HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392-71
FATO RELEVANTE
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), sociedade por ações
de capital aberto, em continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 07 de maio 2019,
por meio do qual comunicou a aquisição, através de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos
S.A. (“Ultra Som”), do Grupo São Francisco representado pela totalidade das ações da GSFRP
Participações S.A. (“GSFRP” e “Aquisição Grupo São Francisco”), vem informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em até 2 (duas) séries, no valor de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um
mil reais) na data da emissão.
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serão destinados integral e
exclusivamente para a aquisição de 100% (cem por cento) das ações ordinárias da GSFRP.
As Debêntures contarão com garantia fidejussória prestada na forma de fiança pela Ultra Som e
pela Hapvida Assistência Médica Ltda. para a totalidade das Debêntures, e serão objeto de
distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sob o regime de
garantia firme pelas instituições financeiras intermediárias (“Oferta Restrita”), observado que o
público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais
(conforme definição constante na Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada).
A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que
a existência da segunda série, a quantidade de Debêntures a serem emitidas em cada série e a
remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding. As
Debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110% (cento e dez por
cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over
extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), e terão vencimento em 2024. As
Debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110,75% (cento e dez
inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da Taxa DI, e terão vencimento em 2026. O
valor nominal unitário das Debêntures da primeira série será amortizado em 3 (três) parcelas
anuais, e o valor nominal unitário das Debêntures da segunda série será amortizado em 2 (duas)
parcelas anuais.
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A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas à Aquisição Grupo São Francisco e/ou à Emissão aqui descritas.
Fortaleza, 17 de junho de 2019.
Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
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HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/ME nº 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392-71
MATERIAL FACT
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“Company”), a public held company,
in continuity to the Material Fact disclosed to the market on May 7, 2019, whereby the Company
communicated the acquisition, through its subsidiary Ultra Som Serviços Médicos S.A. (“Ultra
Som”), of São Francisco Group represented for the total shares of GSFRP Participações S.A.
(“GSFRP” and “São Francisco’s Group Acquisition”), hereby informs its shareholders and the
market in general that, on the date hereof, the Company’s Board of Directors approved the first
issuance of debentures, with the following characteristics: simple, non-convertible into shares,
unsecured, with additional third party guarantee, up to 2 (two) series, amounting to a total of
R$2.000.000.000,00 (two billion reais) (“Debentures” and “Issuance”, respectively), with unitary
face value of R$ 1.000,00 (one thousand reais) on its issuance date.
The proceeds obtained by the Company through the Restricted Offer will be used wholly and
exclusively for the acquisition of 100% (one hundred percent) of the common shares of GSFRP.
The debentures will be subject to a third party guarantee from Ultra Som and Hapvida Assistência
Médica Ltda., and shall be subject to public offer with restricted distribution efforts, pursuant to
CVM Instruction No. 476 of January 16, 2009, as amended, granted in firm guarantee by the
intermediary financial institutions ("Restricted Offer"), noted that the target public of the
Restricted Offer will be exclusively composed of professional investors (as defined in CVM
Instruction No. 539 of November 13, 2013, as amended).
The aforementioned issuance shall be in up to two series, in the system of interconnected vessels,
and the existence of the second series, the number of Debentures to be issued in each series and
the remuneration of each series will be defined after the conclusion of the bookbuilding
procedure. The interest on the Debentures of the first series will be limited to a rate of 110.00%
(one hundred and ten percent) of the accumulated variation of the daily average of the DI Depósito Interfinanceiro, over extra grupo expressed in an annual percentage based on a year of
two hundred and fifty-two business days, calculated and disclosed on a daily basis by B3 (“DI
Rate”), with maturity date in 2024. The interest on the Debentures of the second series will be
limited to a rate of 110.75% (one hundred and ten whole and seventy-five hundredths percent)
of the DI Rate, with maturity date in 2026. The unitary face value of the Debentures of the first
series will be amortized in three annual installments, and the unitary face value of the Debentures
of the second series will be amortized in two annual installments.
The Company will keep the market and its shareholders informed of any relevant updates related
to São Francisco’s Group Acquisition and/or the Issuance described herein.
Fortaleza, June 17, 2019.
Bruno Cals de Oliveira
CFO and Investor Relations Director
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