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FATO RELEVANTE

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) (“Companhia”), em atendimento
ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e à
Resolução CVM 44/21, vem, por meio deste fato relevante, e em complemento aos Fatos
Relevantes divulgados em 30 de setembro de 2021 e em 23 de novembro de 2021, a
respeito da celebração de contrato de compra e venda referente à aquisição de 100%
do capital social da Unity Participações S.A. (“Unity” e “Operação”, respectivamente),
esclarecer aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
i)

a Operação ocorrerá por meio da (a) da aquisição de ações de emissão da Unity
representativas de 40% (quarenta por cento) de seu capital social, em
contrapartida à parcela em dinheiro, no valor de R$ 558 milhões, observados os
mecanismos de ajuste de preço previstos no contrato de compra e venda, a ser
paga aos seus atuais acionistas na data de fechamento da Operação (“Aquisição”),
e (b) da incorporação, pela Oncoclínicas, das ações remanescentes,
representativas de 60% (sessenta por cento) do capital social da Unity em troca
de até 45.765.246 ações de emissão da Companhia (“Incorporação de Ações”);

ii)

a Aquisição não está sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por
Ações, porém os acionistas dissentes em relação à Incorporação de Ações terão
direito de recesso a valor patrimonial, nos termos do §1º do Artigo 252 da Lei das
Sociedades por Ações e do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia; e

iii)

maiores informações relativas à Incorporação de Ações serão divulgadas quando
as partes celebrarem o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações da
Unity, incluindo os procedimentos específicos para o exercício do direito de
recesso, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 24 de novembro de 2021
Cristiano Camargo
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MATERIAL FACT

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) (“Company”), in compliance with
paragraph 4th, article 157, of Law 6,404/76 (“Brazilian Corporate Law”) and CVM
Resolution 44/21, and in connection with the Material Facts disclosed to the market on
September 30th, 2021 and November 23rd, 2021, with respect to the execution of the
Share Purchase Agreement for the acquisition of 100% of Unity Participações S.A.
(“Unity”, and the “Transaction”), clarifies to its shareholders and to the market that:
(i)

the Transaction shall occur by means of (a) the acquisition of shares issued by
Unity, representing 40% (forty per cent) of its capital stock, to be paid in cash, in
the amount of BRL 558 million, subject to customary price adjustment mechanisms
provided for in the Share Purchase Agreement, to Unity’s shareholders at the
Transaction’ closing date; and (b) the merger, by the Company, of Unity’s
outstanding shares, representing 60% (sixty per cent) of Unity’s capital stock, in
exchange for up to 45,765,246 shares of the Company (“Merger of Shares”);

(ii)

the Transaction is not subject to Article 256 of the Brazilian Corporation Law (Lei
das Sociedades por Ações), provided however that the dissenting shareholders in
connection with the Merger of Shares shall be entitled to withdrawal rights, at book
value, pursuant to §1º of Article 252 of the Brazilian Corporations Law and of
Article 46 of the Company’s bylaws; and

(ii)

further information regarding the Merger of Shares will be released upon the
execution of the Protocol and Justification of Merger of Unity’s Shares, including
procedures related to the exercise of the withdrawal rights, under the terms of the
applicable law.
São Paulo, November 24th, 2021
Cristiano Camargo
Investor Relations Officer
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