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COMUNICADO AO MERCADO
ATUALIZAÇÃO SOBRE PLAMED - CADE

A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3: HAPV3) (Companhia), em cumprimento às normas
vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral informações acerca da operação para a
aquisição da carteira de beneficiários da Plamed Plano de Assistência Médica Ltda. (Plamed e Transação,
respectivamente), em continuidade ao fato relevante divulgado em 13 de dezembro de 2019.
Na data de hoje, a Companhia tomou conhecimento, a partir de julgamento pelo Tribunal do Conselho
Administrativo de Direito Econômico (Cade), a respeito da negativa acerca da aprovação da Transação, o
que tornou inexequível a satisfação das condições precedentes previstas no contrato de aquisição.
A carteira da Plamed, concentrada na região de Aracajú (SE), conta atualmente com cerca de 26 mil
beneficiários de planos de saúde. A Companhia, junto com seus assessores, segue avaliando as alternativas
de próximos passos diante da referida decisão e manterá o mercado informado de eventuais
desdobramentos sobre o assunto.

Fortaleza, Ceará, 24 de novembro de 2021

MAURICIO TEIXEIRA
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
PLAMED UPDATE - CADE

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES

E

INVESTIMENTOS S.A. (B3: HAPV3) (Company), in compliance with current

regulations, communicates to its shareholders and the market in general information about the transaction
for the acquisition of the beneficiary portfolio of Plamed Plano de Assistência Médica Ltda. (Plamed and
Transaction, respectively), in continuation to the material fact disclosed on December 13, 2019.
The Company became aware today, from the judgment by the Court of the Administrative Council of
Economic Law (Cade, Brazilian antitrust authority), of the denial of the approval of the Transaction, which
made the fulfillment of the conditions precedent provided for in the acquisition agreement unfeasible.
Plamed's portfolio, concentrated in the region of Aracajú (SE), currently has around 26,000 beneficiaries of
health plans. The Company, together with its advisors, continues to assess alternatives for the next steps
in view of the aforementioned decision and will keep the market informed of any developments on the
matter.

Fortaleza, Ceará, November 24, 2021

MAURICIO TEIXEIRA
Chief Financial and Investor Relations Officer
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