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FATO RELEVANTE
Fleury S.A. (“Companhia” ou “Fleury”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que celebrou nesta data Acordo de Associação para criação de uma nova
companhia em parceria com Atlântica Hospitais e Participações S.A. (“Atlântica
Hospitais”) , controlada indireta do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), e Real e
Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (“BP – A Beneficência Portuguesa
de São Paulo”), para coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico, com
soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de excelência, por meio de uma
solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente (“Transação”).
A nova companhia será o veículo de uma associação paritária, tanto em relação aos
percentuais de participação econômica quanto em relação aos direitos de
governança, e nasce com a ambição de se tornar uma das grandes referências do
País em Oncologia, contando com corpo técnico e clínico de excelência para
proporcionar aos pacientes cuidado e desfechos adequados a cada caso.
A união destes três grandes grupos será em um novo modelo de operação focado na
jornada completa e com ênfase no diagnóstico precoce, emprego de tecnologia e
acolhimento do paciente, oferecendo uma forma de pagamento baseado no
desfecho e na gestão das vidas em carteira.
Esta iniciativa prevê investir cerca de R$ 678 milhões nos cinco primeiros anos, a ser
aportado pelos parceiros, para criação de clínicas oncológicas e Cancer Centers para
tratamentos de maior complexidade, em diferentes cidades do Brasil.
A conclusão da Transação está condicionada à aprovação pelo CADE e pelo BACEN.
As informações referentes à Transação e exigidas nos termos do Anexo F da Resolução
CVM n° 80/2022 estão apresentadas no quadro abaixo:

Nome da Parte
Relacionada

Relação da Parte
Relacionada com
a Companhia

Atlântica Hospitais e Participações S.A., afiliada de Bradesco
Diagnóstico em Saúde S.A. (“Bradesco Diagnóstico”)
O Bradesco é controlador indireto da Atlântica Hospitais e da
Bradesco Diagnóstico.
A Bradesco Diagnóstico é acionista da Companhia e detém
29,98% de suas ações ordinárias, conforme informações mais
recentes disponíveis para a Companhia e parte do Acordo de
Acionistas da Companhia.

Objeto e principais
termos da
Transação

A Transação, sujeita à obtenção da aprovação do CADE e do
BACEN, tem por objeto a subscrição e integralização, por
Fleury, Atlântica Hospitais e BP – A Beneficência Portuguesa de
São Paulo de, cada uma, 1/3 do capital social votante da nova
companhia. O valor total aproximado dos investimentos é de
cerca de R$ 678 milhões, a serem aportados durante os cinco
primeiros anos de operação.

Como resultado, cada uma das partes acima será cocontroladora da nova companhia, a qual tem como objetivo
coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico,
com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de
excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal,
humanizada e centrada no paciente.
Se, quando,de que A negociação dos termos e condições da Transação foi
forma e em que
realizada em estrita observância aos termos da Política de
medida a
Transações com Partes Relacionadas da Companhia. Os
contraparte na
membros do Conselho de Administração da Companhia
Transação, seus
indicados pelo Bradesco Diagnósticos não participaram da
sócios ou
discussão e da votação para aprovação da Transação.
administradores
participaram no
processo.
Justificativa
A Administração da Companhia considera que a Transação
pormenorizada
observou condições comutativas, tendo em vista que as ações
das razões pelas
da nova companhia serão subscritas pela Atlântica Hospitais
quais a
por um valor equivalente ao valor pelo qual a BP – A
administração do
Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Fleury subscreverão
emissor considera as suas respectivas ações no contexto da Transação. A
que a Transação
Administração da Companhia considera, ainda, que a
observou
participação da Atlântica Hospitais na nova companhia
condições
aumenta a capacidade de captação de recursos, além de
comutativas ou
trazer suporte de um ator do setor de planos de saúde.
prevê pagamento
compensatório
adequado

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos
relacionados à essa parceria.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Fleury S.A. ("Grupo Fleury” or “Company”) informs its shareholders and the market in
general that it, on this date, entered into a Joint Venture Agreement providing for the
creation of a new company in partnership with Atlântica Hospitais e Participações S.A.
(“Atlântica Hospitais”), which is indirectly controlled by Banco Bradesco S.A.
(“Bradesco”) , and Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência ("BP – A
Beneficência Portuguesa de São Paulo"), to coordinate the care of cancer patients, with
preventive solutions, clinical research and care of excellence, by means of an
integrated, multichannel, humanized and patient-centered solution ("Transaction").
The new company will be the vehicle of an association in which shareholders will have
equal rights, both when it comes to the percentages of economic participation as well
as governance rights, and will be incorporated under the ambition of becoming one of
the great references of the country in Oncology, relying on technical and clinical staff of
excellence to provide patients with the care and outcomes deemed most appropriate
in a case by case analysis.
The union of these three groups will be made under a new operation model focused on
the complete journey and with emphasis on early diagnosis, technology use and
reception of the patients, offering a payment model based on outcome and
management of lives in portfolio.
This initiative envisages investing approximately BRL 678 million in the first five years, to be
contributed by partners, for the creation of oncology clinics and Cancer Centers for
treatments of higher complexity, in different cities of the country.
The closing of the Transaction is subject to approval by the Brazilian Administrative
Council for Economic Defense (“CADE”) and the Brazilian Central Bank (“BACEN”).
The information related to the Transaction and required pursuant to Exhibit F of CVM rule
No. 80/2022 is presented in the table below:

Name of the Related Atlântica Hospitais e Participações S.A., an affiliate of Bradesco
Party
Diagnóstico em Saúde S.A. (“Bradesco Diagnóstico”)
Bradesco indirectly controls Atlântica Hospitais and Bradesco
Diagnóstico.
Relationship of the
Related Party with the Bradesco Diagnóstico is a shareholder of the Company, holding
Company
29.98% of its common shares, according to the most recent
information available to the Company, and is also part of the
Company's Shareholders' Agreement.

The Transaction, which is subject the approval of CADE and
BACEN, consists of the subscription and payment, by Fleury,
Atlântica Hospitais and BP – A Beneficência Portuguesa de São
Paulo each, of 1/3 of the voting share capital of the new
company. The approximate total value of investment is BRL 678
million, to be invested throughout the first five years of
Object and main
operation.
transaction terms

If, when and to what
extent the Related
Party
to
the
Transaction,
its
partners or managers
participated in the
process.
Detailed justification
of the reasons for
which the issuer's
management
considers that the
Transaction
has
observed
commutative
conditions or provides
for
appropriate
compensatory
payment

As a result, each of the parties mentioned above will be cocontrollers of the new company, which will aim to coordinate
the care of cancer patients, with preventive solutions, clinical
research, and care of excellence, by means of an integrated,
multichannel, humanized and patient-centered solution.
The negotiation of the terms and conditions of the Transaction
was carried out in strict compliance with the terms of the
Company's Related Party Transaction Policy. The members of
the Company's Board of Directors appointed by Bradesco
Diagnósticos have not participated in the discussions nor voted
for the approval of the Transaction.
The Company's Management considers that the Transaction
has observed commutative conditions, considering that the
amount of the new company’s shares to be subscribed by
Atlântica Hospitais, BP – A Beneficência Portuguesa de São
Paulo and Fleury will be the same. The Company's
Management also considers that Atlântica Hospitais’
participation in the new company increases the Company’s
ability to raise funds, in addition to bringing support from a
player in the health insurance sector.

The Company will keep its shareholders and the market informed of the facts related to
this partnership.

São Paulo, May 17th, 2022.

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Chief Financial and Investor Relations Officer

