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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) (“Companhia”), em atendimento ao
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e à Resolução
CVM 44/21 e, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de setembro de 2021,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi celebrado o
contrato de compra e venda referente à aquisição de 100% do capital social da Unity
Participações S.A. (“Unity” e a “Operação”).
A Unity é um importante grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 estados
e no Distrito Federal, sendo referência em qualidade assistencial e de seu corpo clínico,
composto de cerca de 350 profissionais médicos.
Uma vez concluída, a Operação permitirá o incremento da presença da Oncoclínicas no Distrito
Federal e nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de
marcar o ingresso da Companhia na região norte do Brasil (estado do Amazonas).
Adicionalmente, permitirá a expansão da Companhia para o interior do estado de São Paulo.
O valor de aquisição da Unity na Operação será de R$ 554,2 milhões, a serem pagos em dinheiro,
e 45.456.297 de novas ações de emissão da Companhia, valores sujeitos a ajustes usuais de
confirmação para transações dessa natureza. O EBITDA ajustado da Unity, estimado para os 12
meses seguintes ao fechamento da Operação, após a incorporação das sinergias estimadas, será
de aproximadamente R$ 145 milhões.
A consumação da Operação está sujeita à verificação de condições usuais para transações dessa
natureza, incluindo-se (i) a aprovação da Operação em assembleia geral da Companhia; e (ii) a
aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
A Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer
novos fatos relevantes relacionados a esse assunto.
São Paulo, 23 de novembro de 2021.
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