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FATO RELEVANTE
O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao
disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 24 de setembro de 2021,
aprovou a celebração de contrato de compra e venda de participação societária e outras avenças com
a A3Data Consultoria LTDA. (“A3Data”). A Companhia, por meio deste acordo, passará a deter, através
de sua subsidiária RMDSPD Participações S.A., participação representativa de 50,1% do capital social
da A3Data (“Operação”).
Fundada em 2014, a A3Data é uma empresa especializada em dados e inteligência artificial, com foco
na transformação cultural e analítica de empresas. Com métodos próprios consolidados e visão de
negócio, seus projetos geram grande impacto nas organizações, líderes em seus segmentos, voltado
para o aumento de receita, redução de custos e melhora na experiência dos clientes.
Os sócios e gestores da A3Data manter-se-ão à frente do negócio, garantido a continuação das práticas
que a levaram a ser uma das referências na sua área de atuação, e agora contará com a Companhia
para fortalecer suas práticas de governança e robustez financeira. A Operação acelerará, com
exclusividade, o desenvolvimento de inteligências para a aplicação de novos modelos de remuneração,
após grande sucesso nos projetos já realizados para o Mater Dei, e fortificará o núcleo de inteligência
voltado para a área de saúde e ciências da vida.
Para consumar a Operação, o Mater Dei pagará até R$ 25.080.000,00 para a aquisição secundária de
ações (cash-out), conforme modelos de incentivo financeiro alinhado entre as partes, e R$
15.000.000,00 para a aquisição primária de ações (cash-in), garantindo orçamento relevante para
desenvolvimento dos produtos na área de saúde.
Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de fortalecer sua estrutura de tecnologia
e aumentar a relevância de modelos alternativos de remuneração no seu negócio.
A consumação da Operação ainda está sujeita a determinadas condições precedentes. A Companhia
manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da legislação
aplicável, do andamento deste e de outros assuntos de interesse do mercado.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.
Rafael Cardoso Cordeiro
CFO e Diretor de Relações com Investidores
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