REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
Companhia Aberta
Código CVM nº 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
Código ISIN: “BRRDORACNOR8”
Código de negociação das Ações na B3: “RDOR3”
FATO RELEVANTE
Rede D'Or São Luiz S.A. ("Rede D’Or” ou 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, e em
continuidade ao fato relevante divulgado em 17 de fevereiro de 2020, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, por meio de sua afiliada Hospital Esperança
S.A. (“Hospital Esperança”), concluiu a aquisição de participação representativa de 20% do
capital social da Sociedade Anônima Hospital Aliança (“Hospital Aliança”), tornando-se titular de
100% do Hospital Aliança.
A participação societária de 20% do Hospital Aliança acima referida foi vendida pela Companhia
de Participações Aliança da Bahia (“Aliança da Bahia”) pelo preço de R$350.000.000,00
(trezentos e cinquenta milhões de reais), pago na presente data, sujeito a eventual ajuste de
preço conforme previsto no respectivo contrato de compra e venda de ações. Deste modo, o
valor pago pela totalidade das ações representativas do capital social do Hospital Aliança foi de
R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões de reais).
A previsão de receita para o Hospital Aliança no ano de 2022 é de R$ 700.000.000,00 (setecentos
milhões de reais), com um EBITDA projetado de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
Por fim, informamos que, também nesta data (i) foi distratado o Acordo de Acionistas do
Hospital Aliança entre o Hospital Esperança e a Aliança da Bahia; e (ii) foi celebrado um Acordo
de Acionistas do Hospital Esperança entre a Rede D’Or e a Aliança da Bahia (que subscreveu 1
ação preferencial classe A de emissão do Hospital Esperança), dispondo sobre o exercício de
certos direitos políticos relacionados ao Hospital Aliança.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.
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