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CNPJ/MF n° 19.853.511/0001-84
NIRE 35.300.463.242

FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, a Notre
Dame Intermédica Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 19.853.511/0001-48, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, 867, 8º andar, conjunto 82, sala A, Bela Vista, CEP 01.311 – 100,
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, através de
seu conselho de administração, da Hapvida Participações e Investimentos S.A., sociedade por
ações de capital aberto, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito
Graça, 406, Centro, CEP 60.140-060, inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.197.443/0001-38
(“Hapvida”), uma proposta não vinculante de combinação de negócios entre Hapvida e a
Companhia (“Proposta Não Vinculante”).

O Conselho de Administração da GNDI, buscando cumprir os seus deveres fiduciários e no uso
de suas atribuições legais, estatutárias e regulatórias, respondeu à Hapvida, na data de ontem
que, apesar de acreditar no potencial mercadológico da Companhia, para continuar sendo
autônoma e líder no segmento brasileiro da saúde, estaria, como sempre estará, disposto a
avaliar toda e qualquer proposta que potencialmente possa gerar valor para a Companhia e seus
acionistas.

Por fim, a Companhia esclarece que manterá o mercado e os acionistas informados acerca dos
eventuais desdobramentos da Proposta Não Vinculante.

São Paulo, 08 de janeiro de 2021.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
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Pursuant to the provisions of article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404/76, as amended
(“Brazilian Corporate Law”), and CVM Instruction No. 358/2002, as amended, Notre Dame
Intermédica Participações S.A., publicy held company, enrolled with CNPJ/ME under No.
19.853.511/0001-84, with its head office in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Paulista, 867, 8th Floor, suite 82, room A, Bela Vista, CEP 01.311 – 100 (“Company”), hereby
informs its shareholders and the market in general that it received, through its board of directors,
from Hapvida Participações e Investimentos S.A., publicly held company, with its head office in
the city of Fortaleza, State of Ceará, at Avenida Heráclito Graça, 406, Centro, CEP 60.140-060,
enrolled with CNPJ/ME under No. 05.197.443/0001-38 (“Hapvida”), a non-binding offer for a
combination of businesses between Hapvida and the Company (“Non-Binding Offer”).

The Company’s Board of Directors, aiming at complying with its fiduciary duties and by using its
legal, statutory and regulatory attributions, replied to Hapvida, as of yesterday, that despite
believing in the market potential of the Company to remain autonomous and leader in the Brazilian
healthcare sector, it would always be willing to consider any and all proposals that create
additional value for its shareholders.

Finally, the Company clarifies that it will keep the market and shareholders informed about the
possible outcome of the Non-Binding Proposal.

São Paulo, January 8, 2021.

Glauco Desiderio
Investor Relations Director

