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FATO RELEVANTE

Conclusão das aquisições da Apijã e da Macromed e
Assinatura do Contrato de Compra e Venda da Medcare e da BEMK

A CM Hospitalar S.A. ("Viveo" ou "Companhia"), ecossistema de empresas especializadas em
cada elo da cadeia de saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei
nº 6.404, de 1976, e artigo 2º da Resolução CVM nº 44, de 2021, vem a público informar que,
em continuidade à assinatura do contrato de compra e venda de ações (“CCVA”), conforme
divulgado em fato relevante do dia 12 de novembro de 2021, foi concluída, nesta data, a efetiva
aquisição da totalidade das quotas de emissão da Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais
Odontológicos e Assistência Técnica Ltda. (“Apijã”) e da Macromed Produtos Hospitalares
Ltda. EPP (“Macromed”). A partir desta data, Apijã e Macromed farão parte do ecossistema da
Viveo proporcionando sinergias operacionais e administrativas para o canal de laboratórios.
Também nesta data, a Companhia assinou o contrato para a compra da totalidade das ações
(“Aquisições”) da MedCare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares EIRELI
(“Medcare”) e Manganelli & Tesser Comércio de Produtos e Equipamentos Hospitalares EIRELI
(“BEMK").
Medcare e BEMK atuam na importação e distribuição de materiais para uso médico, hospitalar,
cirúrgico e laboratórios por meio de contratos com fabricantes líderes e referência nos setores
de controle de infecção, centro cirúrgico, anestesia, exames point of care, entre outros. O
enterprise value dessas Aquisições foi R$ 7 milhões.
Essas aquisições reforçam o ecossistema e a missão da Viveo de simplificar o mercado da saúde
por meio de soluções completas, ágeis e inovadoras para toda a cadeia, além de acelerar a atual
agenda de venda de materiais médicos e hospitalares junto com a Tecno4 e Pointmed trazendo
expertise e experiências de soluções. O objetivo dessas Aquisições é agregar mais valor ao
negócio, aumentar o número de fornecedores, além de ampliar o portfólio da empresa e a
presença geográfica da Viveo em território nacional.

A Medcare tem sede em Porto Alegre e está presente no segmento médico-hospitalar desde
2001. Ela oferece aos clientes produtos e serviços de alta performance, tecnologia e inovação,
auxiliando profissionais de diversas áreas da saúde na escolha de produtos e equipamentos.
Também com sede em Porto Alegre, a BEMK foi fundada em 2010 e atua na distribuição e
comercialização de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios.
A receita líquida combinada anual da MedCare e da BEMK é de R$ 15 milhões e o EBITDA de
R$ 1,7 milhão. O Contrato prevê o fechamento da operação após o cumprimento de condições
precedentes usuais para operações similares .
Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2021.

LEONARDO ALMEIDA BYRRO
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
CM HOSPITALAR S.A.
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MATERIAL FACT

Acquisitions’ completion of Apijã and Macromed and
Signing of the Purchase and Sale Contract of Medcare and BEMK

CM Hospitalar SA ("Viveo" or "Company"), an ecosystem of companies specialized in each link
of the health chain, in compliance with the provisions of paragraph 4, of article 157, of Law No.
6.404, of 1976, and CVM Instruction No. 358, of 2002, hereby announces that, continuing the
shares purchase agreement signing (“CCVA”) as of November 12, 2021, the purchase of all
shares of Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda.
(“Apijã”); and Macromed Produtos Hospitalares Ltda. EPP (“Macromed”). As of this date, Apijã
and Macromed will be part of Viveo's ecosystem providing operational and administrative
synergies for the laboratory channel.
Also on this date, the Company signed the contract for the purchase of all shares
("Acquisitions") of MedCare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares EIRELI
("Medcare") and Manganelli & Tesser Comércio de Produtos e Equipamentos Hospitalares
EIRELI ("BEMK").
Medcare and BEMK work in the import and distribution of materials for medical, hospital,
surgical and laboratory use through contracts with leading manufacturers in the sectors of
infection control, operating room, anesthesia, point of care exams, among others. The
enterprise value of these Acquisitions was BRL 7 million.
These acquisitions reinforce Viveo's ecosystem and mission of simplifying the healthcare market
through complete, agile, and innovative solutions for the entire chain, in addition to accelerating
the current sales agenda of medical and hospital materials together with Tecno4 and Pointmed
bringing expertise and experience of solutions. The purpose of these Acquisitions is to add more
value to the business, increase the number of suppliers, in addition to expanding the company's
portfolio and Viveo's geographic presence in the national territory.
Medcare is headquartered in Porto Alegre and has been present in the medical-hospital segment
since 2001. It offers customers high-performance, technology and innovation products and
services, helping professionals from various health areas in choosing products and equipment.

Also based in Porto Alegre, BEMK was founded in 2010 and operates in the distribution and sale
of instruments and materials for medical, surgical, hospital and laboratory use.
MedCare and BEMK's combined annual net revenue is BRL 15 million and EBITDA is BRL 1.7
million. The Contract provides for the closing of the transaction after compliance with the usual
conditions precedent for similar transactions.

Ribeirão Preto, December 1st, 2021.

LEONARDO ALMEIDA BYRRO
CEO and Investor Relations Officer
CM HOSPITALAR S.A.

