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COMUNICADO AO MERCADO
CONCLUSÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3 – Companhia), em cumprimento
às normas vigentes e em complemento ao fato relevante de 18 de abril de 2022, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, concluiu com sucesso a liquidação
financeira de sua 3.ª emissão de debêntures em série única, realizada nos termos da Instrução
CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009.
A oferta de R$2,0 bilhões recebeu excesso de demanda, refletida na compressão da taxa teto. O
excesso de demanda evidencia a confiança dos investidores no modelo de negócios de longo
prazo da Companhia.
A agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra), ou grau de
investimento, à emissão, com perspectiva estável. Os recursos obtidos serão utilizados pela
Companhia para o aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o
objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas,
bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição além de reforço de caixa.
Principais características da emissão: R$2,0 bilhões, remuneração CDI + 1,60%, vencimento 7
anos e amortização em maio/2028 (50%) e maio/2029 (50%).
Fortaleza, Ceará, 18 de maio de 2022.
Mauricio Teixeira
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
CONCLUSION OF FUNDRAISING VIA DEBT ISSUANCE
Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3) (Hapvida or Company), in
compliance with current regulations and in addition to the material fact of April 18, informs to its
shareholders and the market in general that, on this date, it has successfully completed the
financial settlement of its 3rd issuance of debentures in a single series, carried out pursuant to
CVM Instruction 476, of January 16, 2009.
The offer of R$2.0 billion received excess demand, reflected in the compression of the cap rate.
This excess demand demonstrates investors’ confidence in the Company long-term business
model.
The credit risk rating agency Fitch assigned a rating AAA(bra), or investment grade, to the issue,
with a stable outlook. The proceeds from the issue will be used by the Company for the capital
increase of Notre Dame Intermédica Participações S.A. with the purpose of prepayment of certain
debts already contracted by it and its subsidiaries, as well as may be used for merger and
acquisition operations and for strengthen of the Company’s cash.
Main features of the issue: R$2.0 billion; remuneration of CDI + 1.60%; maturity 7 years;
amortization in May/2028 (50%) and May/2029 (50%).
Fortaleza, Ceará, May 18, 2022.
Mauricio Teixeira
Chief Financial and Investor Relations Officer

