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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES
A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida ou Companhia) em cumprimento
às normas vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua subsidiária
integral Ultra Som Serviços Médicos S.A. celebrou contrato de compra e venda de ações e outras avenças
para a aquisição de pelo menos 73% podendo chegar a 100% do capital social total da sociedade
Maternidade Octaviano Neves S.A. (HOSPITAL OCTAVIANO NEVES e TRANSAÇÃO, respectivamente).
Fundado em 1964, o HOSPITAL OCTAVIANO NEVES oferece atendimento médico-hospitalar numa região
privilegiada de Belo Horizonte (MG), com estrutura que oferece assistência médica completa, incluindo
maternidade, pronto-atendimento, laboratório de análises clínicas, serviço de diagnóstico por imagem,
atendimento ambulatorial para diversas especialidades e centro cirúrgico. O hospital, com 7,9 mil metros
quadrados de área construída, conta com 156 leitos operacionais incluindo 45 leitos de UTI, sendo 30 de
UTI neonatal e 15 de UTI adulto.
A região de saúde que engloba a grande Belo Horizonte conta com uma população de mais de 6 milhões
de habitantes e cerca de 2 milhões de beneficiários de planos de saúde privados. A TRANSAÇÃO é sinérgica
do ponto de vista operacional uma vez que o Hapvida possui, atualmente, cerca de 320 mil beneficiários
em planos de saúde na região.
O preço de aquisição para 100% das ações (Equity Value) é de R$ 134,0 milhões, incluindo o imóvel do
hospital, estacionamento e clínica anexos ao hospital. A Hapvida assumirá o montante de até R$ 16,0
milhões de dívida líquida apurada na data-base, que estará sujeita ao ajuste de preço decorrente da sua
variação até a data de fechamento. Essa aquisição é mais um passo importante na estratégia de
crescimento no estado de Minas Gerais.
Por fim, a Companhia esclarece que esta TRANSAÇÃO não deverá gerar direito de retirada, na forma da
legislação aplicável.
Fortaleza, Ceará, 25 de novembro de 2021
MAURICIO TEIXEIRA
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ACQUISITION OF OCTAVIANO NEVES HOSPITAL AND MATERNITY
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida or Company), in
compliance with current regulations, informs its shareholders and the market in general that, on this date,
its wholly owned subsidiary Ultra Som Serviços Médicos S.A. entered into an agreement for the purchase
and sale of shares and other agreements for the acquisition of at least 73% but with the possibility to reach
100% of the total capital of Maternidade Octaviano Neves S.A. (OCTAVIANO NEVES HOSPITAL and
TRANSACTION, respectively).
Founded in 1964, OCTAVIANO NEVES HOSPITAL offers medical and hospital care in a privileged region of
Belo Horizonte (MG), with a structure that offers complete medical care, including maternity, emergency
unit, clinical analysis laboratory, diagnostic imaging service, outpatient care for various specialties and
surgical center. The hospital, which has 7,900 square meters of built area, has 156 operational beds,
including 45 ICU beds, 30 of which are ICU neonatal and 15 are ICU adult.
The health region that includes the greater Belo Horizonte has a population of over 6 million inhabitants
and around 2 million beneficiaries of private health plans. The TRANSACTION is synergic from an operational
standpoint since Hapvida currently has around 320,000 beneficiaries in health plans in the region.
The acquisition price for 100% of the shares (Equity Value) is R$134.0 million, including the real estate of
the hospital, parking lot and clinic attached to the hospital. Hapvida will assume the amount of up to R$16.0
million of net debt calculated on the base date, which will be subject to the price adjustment resulting from
its variation until the closing date. This acquisition is another important step in our growth strategy in the
state of Minas Gerais.
Finally, the Company clarifies that this TRANSACTION shall not generate withdrawal rights, pursuant to the
applicable legislation.
Fortaleza, Ceará, November 25, 2021
MAURICIO TEIXEIRA
CFO and Investor Relations Officer

