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FATO RELEVANTE
O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 44/21 e no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração
da Companhia, em reunião realizada no dia 18 de novembro de 2021, aprovou a celebração de
contrato de compra e venda e outras avenças da (i) aquisição de participação representativa de
99,6% do Hospital Santa Genoveva Ltda. (“HSG”), e (ii) aquisição de participação representativa
de 100% do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia Ltda. (“CDI”) (em conjunto,
“Operação”).
O HSG e o CDI são contíguos e integrados, localizados em Uberlândia, cidade estratégica e com o
2º maior PIB de Minas Gerais. Por serem tradicionais e referência em qualidade assistencial,
atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro, região com mais de 1,5 milhão habitantes e 650
mil beneficiários, em ampla expansão.
Fundado em 1975, o HSG é um hospital geral de alta complexidade, com mais de 50
especialidades, tem um corpo clínico experiente e altamente reconhecido. Além de uma gama
completa de credenciamentos, possui acreditação internacional da QMentum e sua excelência
em atendimento foi reconhecida por 18 anos seguidos com o prêmio Top of mind. Atualmente,
o HSG possui 204 leitos, sendo 156 (cento e cinquenta e seis) operacionais, além de áreas para
expansões adicionais.
Fundado em 1978, o CDI é a referência em diagnóstico por imagem na região, contando com uma
infraestrutura moderna e parque tecnológico de última geração. Por estarem em um mesmo
complexo hospitalar permitem a integração de fluxos e a otimização operacional,
proporcionando uma melhor experiência ao paciente.
O Enterprise Value da Operação é de R$ 309 milhões, incluindo os imóveis, levando à um múltiplo
de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido que é
de, aproximadamente, R$ 57 milhões. As Receitas Líquidas anualizadas dos ativos somam cerca
de R$ 160 milhões.
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A Operação segue a estratégia de expansão do Mater Dei, através da criação de hubs regionais
em praças estratégicas, sendo uma referência em qualidade assistencial. O fechamento está
sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Belo Horizonte - MG, 21 de novembro de 2021.

Rafael Cardoso Cordeiro
CFO e Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” or “Company”) (B3: MATD3), pursuant to the Brazilian
Securities Commission (“CVM”) Resolution No. 44/2021, and article 157, paragraph 4 of the Law
6.404/1976, as amended, hereby informs its shareholders and the market that on November 18th,
2021, the Company's Board of Directors approved the execution of the purchase and sale
agreement and other covenants for (i) acquisition of an interest representing 99.6% of Hospital
Santa Genoveva Ltda. ("HSG"), and (ii) acquisition of a 100% ownership interest of Centro de
Tomografia Computadorizada Uberlândia Ltda. ("CDI") (together, the "Operation").
HSG and CDI are adjacent and integrated, located in Uberlândia, a strategic city with the 2nd
largest GDP in Minas Gerais. Because they are traditional and a reference in quality care, they
attract patients from all over the Triângulo Mineiro, a region with more than 1.5 million
inhabitants and 650 thousand beneficiaries, in expansion.
Founded in 1975, Hospital Santa Genoveva is a highly complex general hospital, with more than
50 specialties, it has a highly experienced and recognized clinical staff. Along with a full range of
accreditations, it has the international accreditation from QMentum and its excellence in service
has been recognized for 18 consecutive years with the Top-of-mind award. Currently, HSG has
204 beds, of which 156 (one hundred and fifty-six) are operational, as well as areas for additional
expansions.
Founded in 1978, CDI is the reference in diagnostic imaging in the region, with a modern
infrastructure and state-of-the-art technology. Being in the same hospital complex allows for
integration of flows and operational optimization, providing a better experience to the patient.
The Enterprise Value of the Operation is R$ 309 million, including real estate, leading to a multiple
of R$ 1.5 million per bed, from which will be deducted the net debt of approximately R$ 57
million. Annualized Net Revenues from the assets totalized about R$160 million.
The operation follows Mater Dei's expansion strategy, through the creation of regional hubs in
strategic places, being a reference in quality care. The operation closing is subject to certain
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conditions precedent, among them the approval by the Administrative Council for Economic
Defense (CADE).
Belo Horizonte, November, 21th, 2021.
Rafael Cardoso Cordeiro
CFO and Investor Relations Officer
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