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FATO RELEVANTE
NOVO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
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, em
reunião do conselho de administração realizada ontem, foi aprovado um novo programa de recompra
de ações de emissão da Companhia (Ações) (Novo Programa).
O Novo Programa tem como objetivo atender ao futuro exercício dos planos de remuneração baseada
em ações da Companhia e aplicar recursos disponíveis de forma a maximizar a geração de valor para
os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital. O Novo Programa
substitui e dá continuidade ao programa aprovado na assembleia geral extraordinária da Companhia
de 15 de outubro de 2022, de modo a refletir o incremento do seu número de Ações em circulação
após a incorporação da Notre Dame Intermédica S.A., que aumentou substancialmente a base
acionária da Companhia e o limite de manutenção de Ações em tesouraria. Nesse sentido, a
quantidade de Ações que poderão ser adquiridas passa dos 100.000.000 do programa atual para
400.000.000 Ações no Novo Programa (em adição às já adquiridas). O Novo Programa terá duração
de até 18 meses contados dessa data.
Adicionalmente, o Novo Programa prevê a possibilidade de contratação, pela Companhia, de
instrumentos derivativos com liquidação financeira referenciados em Ações, que poderá envolver
operações de equity swap tendo como contraparte instituições financeiras habilitadas, sempre
observados os limites da regulação aplicável.
A administração da Companhia, por meio de sua diretoria estatutária, definirá o momento e a
quantidade de Ações a serem efetivamente adquiridas, as quais serão realizadas na B3, a preços
de mercado, por intermédio de instituições financeiras intermediárias, como a Bradesco S.A.
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, a Itaú Corretora de Valores S.A. e a XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. As operações envolvendo derivativos
referenciados em Ações, por sua vez, serão realizadas com instituições financeiras habilitadas, a
serem contratadas em condições de mercado e respeitando os parâmetros de preço estabelecidos
na respectiva regulação.

A ata da reunião do conselho de administração que aprovou o Novo Programa, incluindo as
informações requeridas pela regulação aplicável, encontra-se disponível no site de relações de
investidores da Companhia (ri.hapvida.com.br) e nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Fortaleza, Ceará, 18 de maio de 2022
Mauricio Teixeira
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
NEW SHARE BUYBACK PROGRAM
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, in a meeting of the
board of directors held yesterday, a new share buyback program (New Program) was approved.
The New Program aims to meet the future Company's needs for share-based compensation plans
and utilize available resources to maximize shareholders value, through an efficient management of
the capital structure. The New Program replaces and continues the program approved at the
Company's extraordinary general meeting on October 15, 2022, in order to reflect the increase in its
number of outstanding shares after the merger with Grupo Notre Dame Intermédica S.A., which
substantially increased the Company’s shareholders base and the limit for holding treasury shares.
In this sense, the number of shares that can be acquired increases from 100,000,000 in the current
program to 400,000,000 in the New Program (in addition to those already acquired). The New
Program will last for up to 18 months from today.
Additionally, the New Program provides the possibility of contracting, by the Company, derivative
instruments with financial settlement referenced to shares, which may involve equity swap operations
with qualified financial institutions as counterparties, always observing the limits of the applicable
regulation.
The Company's management, through its executive directors, will define the moment and the
number of shares to be effectively acquired, which will be carried out at B3, at market prices,
through intermediary financial institutions, such as Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, Itaú Corretora de Valores S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. Transactions involving derivatives referenced in shares, in turn, will be
carried out with qualified financial institutions, to be contracted under market conditions and
respecting the price parameters established in the respective regulation.
The minutes of the Board of Directors' meeting that approved the New Program, including the
information required by the applicable regulation, are available on the Company's investor relations
website (https://ri.hapvida.com.br/en/) and on the electronic addresses Brazilian Securities and
Exchange Commission - CVM and B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão.
Fortaleza, Ceará, May 18, 2022
Mauricio Teixeira
Chief Financial and Investor Relations Officer

