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FATO RELEVANTE
Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a celebração de contrato de compra e venda, tendo por objeto
a aquisição, por suas afiliadas Hospitais Integrados da Gávea S.A. – Clínica São Vicente, Advance
Planos de Saúde Ltda. e GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários Ltda., de participação
representativa de, pelo menos, 90,3% do capital social do Hospital Novo Atibaia S.A.
(“Hospital”), da AMHA Saúde S.A. (“AMHA”) e HNA Empreendimentos e Participações S.A.,
sociedade esta detentora dos imóveis onde o Hospital exerce suas atividades, inclusive com
terreno permitindo futura expansão. O valor de firma (firm value) para 100% do capital social
das sociedades adquiridas é de R$296.307.500,00, sendo certo que deste valor será deduzido o
endividamento líquido.
O Hospital é um hospital geral de alta complexidade, referência na cidade de Atibaia e demais
cidades da Região Bragantina (Bragança Paulista, Itatiba e Mairiporã, entre outras), Estado de
São Paulo, contando com 150 leitos e com capacidade de expansão imediata de mais 16 leitos,
totalizando 166 leitos. No que se refere, exclusivamente, ao Hospital, a previsão de receita para
2022 é de R$ 283.000.000,00, com um EBITDA projetado de R$ 49.000.000,00, com parte das
sinergias incorporadas.
Por sua vez, A AMHA é uma operadora regional, possuindo aproximadamente 22.000 vidas em
sua carteira.
A Operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação
pelo CADE e a autorização para transferência de controle pela ANS.
São Paulo, 15 de setembro de 2021.
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