ODONTOPREV S.A.
NIRE 35.300.156.668
CNPJ/ME n° 58.119.199/0001-51
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Odontoprev S.A. (“Companhia” ou “Odontoprev”), em cumprimento ao disposto nas
Instrução CVM n˚ 565/15 e na Resolução CVM n˚ 44/21, comunica aos seus acionistas e
ao público em geral que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, os termos e
condições da incorporação, pela Odontoprev, da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda.
(“Mogidonto” e, em conjunto com a Companhia, “Sociedades”), subsidiária integral da
Companhia, bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 03 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, de forma
exclusivamente digital (“AGE de Incorporação”), para deliberar acerca da referida
incorporação, nos termos a seguir apresentados.
1.
Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta
das atividades por elas desempenhadas
(a)
Odontoprev S.A.: companhia aberta, com sede na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento,
conjunto 1401, Edifício Jatobá, Tamboré, CEP 06460-040, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.156.668, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 58.119.199/0001-51. A companhia tem por objeto a atividade de
operação de planos privados de assistência odontológica, e nesse sentido, a
administração, comercialização ou disponibilização dos referidos planos destinados a
pessoas jurídicas e/ou físicas, bem como a participação, como sócia, acionista ou quotista,
em outras sociedades civis ou comerciais e em empreendimentos comerciais de qualquer
natureza, no Brasil e/ou no exterior, e a administração de bens próprios e/ou de terceiros.
(b)
MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Doutor
Ricardo Vilela, nº 1.313, térreo e 2˚ andar, Centro, CEP 08780-060, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 48.098.909/0001-50, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.218.750.659. A
sociedade tem por objeto a operação de produtos, serviços ou contratos relacionados a
planos privados de assistência à saúde, na segmentação odontológica.
2.

Descrição e propósito da operação

A operação proposta compreende a incorporação da Mogidonto pela Companhia, de
acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação de

Incorporação da Mogidonto pela Companhia, celebrado pelos Diretores da Companhia e
da Mogidonto, em 30 de novembro de 2021 (“Protocolo e Justificação”), sem aumento do
valor do capital social da Companhia, com a consequente extinção da Mogidonto, sem
qualquer solução de continuidade, respeitadas as disposições legais aplicáveis
(“Incorporação”).
A Incorporação da Mogidonto trará vantagens à Companhia e a todos os acionistas da
Companhia, resultando em um maior aproveitamento das sinergias existentes entre a
Companhia e a Mogidonto e, portanto, gerando benefícios financeiros e comerciais para a
Odontoprev.
Além disso, a Incorporação resultará em uma maior eficiência operacional, administrativa
e financeira, com a redução de custos operacionais para a Companhia, bem como fará
com que a Companhia complemente seu portfólio de planos odontológicos ofertados no
Brasil.
3.

Principais benefícios, custos e riscos da operação

Benefícios: Maior aproveitamento das sinergias existentes entre a Companhia e a
Mogidonto, gerando benefícios financeiros e comerciais para a Companhia. Além disso, a
Incorporação ensejará em uma maior eficiência operacional, administrativa e financeira.
Custos da operação: Os custos previstos para a realização da Incorporação envolvem
todos aqueles necessários para a sua implementação legal e operacional, bem como todos
os gastos com divulgação, consultores externos, peritos e auditores e demais profissionais
contratados para assessoria na operação. Estima-se que o custo total da Incorporação
poderá atingir aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluídas as despesas
com publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais técnicos
contratados para assessoria na Incorporação.
Riscos da Incorporação: Por se tratar de incorporação de uma sociedade detida
integralmente pela Companhia, as partes entendem que não há riscos envolvidos na
operação.
4.

Relação de substituição das ações

A Incorporação será efetivada sem a emissão de novas ações pela Companhia e, portanto,
sem que haja uma relação de substituição das quotas de emissão da Mogidonto, uma vez
que a Companhia é titular da totalidade das quotas representativas do capital social da
Mogidonto, que será extinta com a conclusão da operação.
5.

Critério de fixação da relação de substituição

Não aplicável, conforme item 4 acima.
6.
Informar se operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades
brasileiras ou estrangeiras
A Incorporação deverá ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (“ANS”), agência reguladora, de acordo com a legislação aplicável, sendo
certo que a implementação da operação de Incorporação, após aprovada na AGE de
Incorporação e na Reunião de Sócios da Mogidonto, estará condicionada à aprovação final
da ANS.
7.
Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou
sociedades sob controle comum, a relação de substituição de ações calculada
de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976
Não aplicável, conforme item 4 acima. As administrações das Sociedades entendem que
não são aplicáveis as disposições relativas ao cálculo das relações de substituição das
ações dos acionistas não controladores da controlada, nos termos do artigo 264 da Lei das
S.A., uma vez que a Mogidonto não possui outros sócios e não haverá a emissão de novas
ações da Odontoprev em decorrência da Incorporação.
8.

Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso

Não aplicável, considerando que a totalidade do capital social da Mogidonto é de
titularidade da Companhia, não se aplicando o disposto no art. 1.077 do Código Civil,
relativamente às quotas da Mogidonto.
9.

Outras informações relevantes

9.1. Laudo de Avaliação: Para fins da Incorporação, os diretores da Companhia
contrataram a KPMG Auditores Independentes Ltda, sociedade estabelecida na cidade de
São Paulo, na Rua Verbo Divino, 1400, 1º - 4º andar, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº. 57.755.217/0001-29 (“Empresa
Especializada”), para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Mogidonto, a valor
contábil, na data base de 30 de setembro de 2021, a ser incorporado pela Companhia,
bem como para elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”). Nos
termos da Lei das S.A., a contratação da Empresa Avaliadora deverá ser ratificada pelos
acionistas da Companhia.
9.2. Aprovações Societárias e Regulatórias: A proposta de Incorporação, o Protocolo e
Justificação e demais documentos relacionados a Incorporação serão submetidos à
apreciação dos acionistas da Companhia na AGE de Incorporação, bem como deverá ser
aprovada por resolução da Companhia, na qualidade de sócia única da Mogidonto.

Aprovada a Incorporação nestes atos, será necessária a aprovação da Incorporação pela
ANS. Após a aprovação da ANS, competirá aos administradores da Companhia praticarem
todos os atos e promover o arquivamento de todos os documentos atinentes às operações
perante as repartições competentes.
9.3. Disponibilização de documentos: O Protocolo e Justificação e o Laudo de Avaliação
da Mogidonto, o qual contém anexo o balanço patrimonial que serviu de base para a
preparação do referido Laudo de Avaliação, estarão disponíveis, a partir desta data, na
sede da Companhia, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º Pavimento, conjunto 1401, Edifício
Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, bem como no site de Relações com
Investidores da Companhia (ri.odontoprev.com.br), e nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).
Barueri, 30 de novembro de 2021

José Roberto Borges Pacheco
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

ODONTOPREV S.A.
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MATERIAL FACT
Odontoprev SA ("Company"), pursuant to CVM Instruction No. 565/15 and Resolution No. 44/21,
hereby announces that the Board of Directors approved, on this date, the terms and conditions of the
incorporation, by the Company, of Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. ("Mogidonto" and, together
with Odontoprev, "Companies"), a company wholly owned by the Company, as well as the proposal
to call the Company's Extraordinary General Meeting to be held on January 03rd, 2022 ("Incorporation
EGM”), to deliberate on the referred incorporation, in the following terms.

1. Identification of the companies involved in the operation and brief description of the
activities performed by them
(a) Odontoprev S.A.: publicly traded company, headquartered in the City of Barueri, State of São
Paulo, at Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14th Floor, n 1401, Jatobá
Building, Castelo Branco Office Park, Zip code 06460-040, with its acts of incorporation filed at
the Commercial Registry of the State of São Paulo under NIRE 35.300.156.668, registered with
Corporate Taxpayer’s ID 58.119.199/0001-5. The purpose of the company is the operation of
private dental care plans and, in this sense, the administration, commercialization or availability
of the referred plans for legal person and/or individuals, as well as the participation, as partner,
shareholder or quotaholder, in other civil or commercial companies and in commercial enterprises
of any nature, in Brazil and / or abroad, and the management of own and/or third parties' assets.

(b) MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.: A limited company with headquarters in the
City of Mogi das Cruzes, State of São Paulo, at Rua Rua Doutor Ricardo Vilela, nº 1.313, ground
floor and 2nd floor, Centro, Zip code 08780-060, registered with Corporate Taxpayer’s ID No.
48.098.909/0001-50, with its acts of incorporation filed at the Commercial Registry of the State of
São Paulo under NIRE 35.218.750.659. The purpose of the company is the operation of products,
services or contracts related to private health care plans, in dental plans segmentation.

2. Description and purpose of operation
The proposed transaction comprises the incorporation of Mogidonto by the Company, in accordance
with the terms and conditions established in the Protocol and Justification of the Incorporation of
Mogidonto by the Company, executed by the Company's and Mogidonto’s Executive Officers, on
November 30th, 2021 ("Protocol and Justification"), without any increase in the value of the Company's
total capital, and with the consequent extinction of Mogidonto, without any continuity solution,
respecting the applicable legal provisions ("Incorporation").
The Incorporation of Mogidonto will bring advantages to the Company, Mogidonto and all
shareholders of Odontoprev, resulting in a greater use of the existing synergies between Odontoprev
and Mogidonto and, therefore, generating financial and commercial benefits for the Companies.
In addition, the Incorporation will result in greater operational, administrative and financial efficiency,
with the reduction of operational costs for Odontoprev, as well as complementing Odontoprev’s dental
plans portfolio offered in Brazil.

3. Main benefits, costs and risks of the operation
Benefits: Greater use of the existing synergies between Odontoprev and Mogidonto, generating
financial and commercial benefits for the Companies. In addition, the Incorporations will result in
greater operational, administrative, and financial efficiency.
Costs of the operation: The expected costs for the Incorporation involve all those necessary for its
legal and operational implementation, as well as all expenses with disclosure, external consultants,
experts and auditors and other professionals hired to advise the operation. It is estimated that the
total cost of the Incorporation may reach approximately R$ 100,000.00 (One hundred thousand reais),
including expenses with publications, auditors, appraisers, lawyers and other technical professionals
hired to advise the operation.
Incorporation Risks: Due to the incorporation of a society wholly owned by the Company, the parties
understand that there are no risks involved in the operation.

4. Swap ratio of shares
The Incorporation will be executed without any swap ratio of quotas of Mogidonto, once the Company
is owner of all Mogidonto’s quotas, that will be extinguished upon completion of the operation.

5. Criteria for fixing the swap ratio
Not applicable according to item 4 above.

6. Inform if the operation has been or will be submitted to approval by Brazilian of foreign
authorities
The Incorporation will be submitted for approval by the National Healthcare Agency (“ANS”),
regulatory agency, in accordance with the applicable legislation, being certain that the implementation
of the Incorporation, as approved at EGM of Incorporation and at the Mogidonto partners meeting,
will be conditioned to the final approval by ANS.

7. In transactions involving controlling companies, controlled companies or companies
under common control, the swap ratio of shares calculated in accordance with Article 264
of Law 6,404, of 1976
Not applicable according to the item 4 above. The management of the Companies understand that
the provisions related to the need of to prepare Odontoprev’s and Mogidonto’s report, at market prices,
pursuant to Article 264 of Companies Act, as there is no need to calculate the swap ratio of shares,
nor any withdrawal amount, and there is no change in Odontoprev’s total capital.

8. Applicability of the right of withdrawal and the amount of refund
No applicable, considering that Mogidonto total capital is owned by Odontoprev, not being applicable
the not applying the provisions of art. 1077 of the Civil Code, concerning the shares of Mogidonto.
9. Other relevant information
9.1.

Valuation Report: For purposes of the Incorporation, Odontoprev’s Executive Officers hired
KPMG Auditores Independentes Ltda, simple company headquartered in the city of São Paulo,
at Rua Verbo Divino, 1400, 1st-4th floor, enrolled at the National Register of Legal Entities of
the Ministry of Economy under no. 57.755.217/0001-29 (“Specialized company”), to proceed
with the valuation of Mogidonto Equity, at book value, as of September 30th, 2021, to be
incorporated by Odontoprev, as well as the preparation of the valuation report (“Valuation

Report”), under the Companies Act, the hiring of the Specialized Company shall be ratified by
the Company’s shareholder.
9.2.

Regulatory and Corporate Approvals: The Incorporation proposal, the Protocol and
Justification an all documents related to the Incorporation will be submitted to approval by the
Company’s shareholders at the Incorporation EGM, as well as must be approved by resolution
of the Company, as sole partner of Mogidonto. After the Incorporation approval on these acts,
an approval by the ANS will be required. After the ANS approval, the Company’s administrators
will be responsible for practicing all acts and promoting the filing of all documents related to
these operations under competent authorities.

9.3.

Documents provision: The Protocol and Justification, Valuation Report and Mogidonto balance
sheet, that served as base for the referred Valuation Report, are available, from this date, at
the Company’s headquarters, located at the City of Barueri, Statet of São Paulo, at Avenida
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n 939, 14th floor, 1401, Jatobá Building, Castelo
Branco Office Park, Zip code 06460-040, as well as at Odontoprev’s Investor Relations website
(http://odontoprev.com.br/ir) and at Brazilian Securities Exchange Comission (“CVM”)
(www.cvm.gov.br) and at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Barueri, November 30th, 2021.
José Roberto Borges Pacheco
CFO & IRO

