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FATO RELEVANTE

O Fleury S.A. (“Grupo Fleury” 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 mercado em geral que, nesta data, realizou o fechamento da operação de
compra de 100% das quotas de emissão da CIP – Centro de Infusões Pacaembu LTDA.
(“CIP”).
O fechamento da operação foi efetivado após o cumprimento das condições
suspensivas, e aprovação sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (“CADE”).
Os valores acordados para a aquisição não sofreram alterações em relação ao fato
relevante divulgado anteriormente.
Nos termos do artigo 256 da Lei n.º 6.404/76 e conforme Laudo de avaliação
elaborado por empresa especializada, o preço de aquisição da CIP não constitui
investimento relevante e não enseja deliberação assemblear da Companhia, nem
direito de recesso. Dessa forma, não houve necessidade de ratificação da aquisição
em Assembleia, conforme Fato Relevante divulgado em 10 de dezembro de 2020.

São Paulo, 3 de maio de 2021
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Fleury S.A. ("Grupo Fleury” or “Company"), pursuant to paragraph 4 of article 157 of
Law 6,404/76 and CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in
general that, on this date, has closed the operation for the acquisition of 100% of the
shares issued by CIP – Centro de Infusões Pacaembu LTDA. (“CIP”).
The Closing of the operation was executed after adequate evolution in the suspensive
conditions, and the approval without restrictions by the Administrative Council for
Economic Defense ("CADE").
The amounts agreed for the acquisition did not change in relation to the material fact
previously disclosed.
Pursuant to Article 256 of Law No. 6,404/76, and according to the appraisal report
prepared by a specialized company, the acquisition price of CIP does not constitute
a material investment and does not require the resolution of the Company's
shareholders, nor will it give rise to the right of withdrawal. Accordingly, there was no
need to ratify the acquisition at the Shareholders' Meeting, as per the Material Fact
disclosed on December 10, 2020.

São Paulo, May 3rd, 2021

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Chief Financial and Investor Relations Officer

