HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392-71
COMUNICADO AO MERCADO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (CRI) E ATUALIZAÇÕES
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3) (Hapvida ou Companhia), em
cumprimento às normas vigentes e em complemento ao fato relevante divulgado em 7 de outubro
de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, em reunião do
conselho de administração:
1) foi aprovada a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança, em garantia
das obrigações assumidas pela sua subsidiária integral, Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Ultra
Som) no âmbito da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, em série única (Debêntures Ultra Som). As Debêntures Ultra Som serão
vinculadas à 378.ª série da 4.ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo
Companhia de Securitização, no montante de até R$1.200.000.000,00, (CRI Lastro Hapvida), no
contexto de uma operação de securitização. Os CRI Lastro Hapvida serão objeto de distribuição
pública, a qual será realizada nos termos da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de
2003. A oferta pública dos CRI Lastro Hapvida está sujeita a avaliação e registro pela CVM,
dentre outras condições precedentes.
2) foi aprovado o aumento do volume total das debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, da 2.ª emissão da Companhia, em R$500.000.000,00, o qual passa a ser,
portanto, R$2.500.000.000,00. Esse volume adicional será objeto de colocação pública com
esforços restritos de colocação, sob regime de melhores esforços de colocação, e poderá ser
alocado em qualquer das séries. O volume final da emissão será definido conforme o
procedimento de bookbuilding.
3) conforme anunciado anteriormente, em decorrência da renúncia do Sr. Candido Pinheiro Koren
de Lima Júnior do cargo de Diretor vice-presidente comercial e relacionamento da Companhia,
foi eleito o Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra para o referido cargo.
A Companhia informará seus acionistas e o mercado em geral acerca de quaisquer atualizações
relevantes sobre o tema.
Fortaleza, Ceará, 2 de novembro de 2021.
Mauricio Teixeira
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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