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COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3: HAPV3) (Companhia), em cumprimento às normas
vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu ontem, 05 de maio de 2022,
o comunicado anexo, enviado pela BlackRock, Inc. (Blackrock), em nome de seus clientes e na qualidade
de administrador de investimentos, a respeito da aquisição de ações de emissão da Companhia e
instrumentos financeiros derivativos de liquidação física que representam, de forma agregada,
aproximadamente 5,11% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.

Fortaleza, Ceará, 06 de maio de 2022
MAURICIO TEIXEIRA
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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Diretor de Relações com Investidores
Tel.: +55 (85) 9927-49706
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5 de maio de 2022

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. - Divulgação de Aquisição de
Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,

1

A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na q ualidade
de administrador de investimentos, informar que adquiriu ações ordinárias emit idas pela
Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), sendo que, em 3 d e maio de
2022, suas participações, de f orma agregada, passaram a ser de 359.788.561 ações
ordinárias, representando aproximadamente 5,03% do total de ações ordinárias emitidas
pela Companhia, e 6.358.571 instrumentos financeiros derivativos referenciados em aç ões
ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,08% d o t otal de
ações ordinárias emitidas pela Companhia.

2

A f im de atender o disposto no Artigo 12 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 44, datada de 23 de agosto de 2021, a BlackRock, por meio dest a, s olicita ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes
inf ormações à CVM e aos demais órgãos competentes:
(i)

BlackRock tem sede registrada em 55 East 52nd Street, Cid ade d e Nov a Iorq ue,
Estado de Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América;

(ii)

as participações societárias detidas pela BlackRock passaram a ser, de f orma
agregada, 359.788.561 ações ordinárias, representando aproximadament e 5,03%
do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, e 6.358.571 ins trument os
f inanceiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira,
representando aproximadamente 0,08% do total de ações ordinárias emitidas p ela
Companhia, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

o objetivo das participações societárias acima mencio nadas é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia; e

(iv)

não f oram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que
regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
emitidos pela Companhia.
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Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais
que julguem necessários quanto ao assunto.
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