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FATO RELEVANTE
EXERCÍCIO INTEGRAL DA OPÇÃO DO LOTE SUPLEMENTAR
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, da Instrução da CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dando
continuidade às informações constantes dos fatos relevantes divulgados em 9 de agosto de 2021 e em 11
de agosto de 2021 (“Fatos Relevantes da Oferta Restrita”), vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 10 de setembro de 2021, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços restritos de colocação, realizada
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 476, com esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta Restrita”), a quantidade de Ações inicialmente ofertada foi
acrescida, nos termos do artigo 5º-B da Instrução CVM 476, de um lote suplementar em percentual
equivalente a 15% do total de Ações inicialmente ofertada, ou seja, em 14.583.333 ações ordinárias de
emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador e
nos termos do Contrato de Colocação, as quais foram destinadas, exclusivamente, às atividades de
estabilização do preço das Ações (“Opção do Lote Suplementar”).
Em decorrência do exercício integral da Opção de Lote Suplementar, em reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada nesta data, foi aprovado o aumento do capital social, dentro do
limite do seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e
no artigo 6º, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, mediante a emissão de 14.583.333 novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, no montante total de R$ 104.999.997,60, dos quais
R$ 15.749.999,64 serão destinados à conta de capital social da Companhia e R$ 89.249.997,96 serão
destinados à conta de reserva de capital da Companhia.
Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito do exercício da Opção do Lote
Suplementar, o seu novo capital social passará a ser de R$ 337.807.732,53, dividido em 765.255.175
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar emitidas em decorrência do exercício
integral da Opção do Lote Suplementar ocorrerá no dia 14 de setembro de 2021.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Exceto quando especificamente definidos neste Fato Relevante, os termos aqui utilizados iniciados em
letra maiúscula terão o significado a eles atribuído nos Fatos Relevantes da Oferta Restrita. Os demais
termos, condições e procedimentos relacionados à Oferta Restrita permanecem inalterados em relação
àqueles divulgados pela Companhia por meio dos Fatos Relevantes da Oferta Restrita.
Quaisquer comunicados aos atuais acionistas e ao mercado relacionados à Oferta Restrita, incluindo
eventuais alterações desse cronograma, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato
relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia
(http://ri.korasaude.com.br/).
A Companhia manterá os seus atuais acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo da
Oferta Restrita, nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais poderão ser obtidas no
Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, ou no website
da Companhia (http://ri.korasaude.com.br/).
Cariacica/ES, 13 de setembro de 2021.
Flavio Figueiredo Deluiggi
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
FULL EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. ("Company"), in accordance with the provisions of the Resolution
of the Brazilian Securities Commission (“CVM”) No. 44, of August 23, 2021, of CVM Instruction No. 476, of
16 of January 2009, as amended (“CVM Instruction 476”), and of article 157, paragraph 4, of Law 6,404,
of December 15, 1976, as amended (“Corporate Law”), continuing the information contained in the
Material Facts disclosed on August 9, 2021 and on August 11, 2021 ("Material Facts of the Restricted
Offer"), hereby informs its shareholders and the market in general that, in September 10, 2021, in the
context of the public offering of primary distribution of common, registered shares, book-entry and without
par value issued by the Company, all free and clear of any liens or encumbrances ("Shares"), with
restricted placement efforts, carried out in Brazil, in an over-the-counter market not organized, pursuant to
CVM Instruction 476, with efforts to place the Shares abroad ("Offer Restricted"), the number of Shares
initially offered was increased, pursuant to article 5-B of the Instruction CVM 476, of a supplementary lot in
a percentage equivalent to 15% of the total shares initially offered, that is, in 14,583,333 common shares
issued by the Company, under the same conditions and for the same price of the Shares initially offered
(“Over-Allotment Shares”), according to the option granted by Company to the Stabilizing Agent and
under the terms of the Placement Agreement, which were intended, exclusively, to the activities of
stabilizing the price of the Shares (“Over-Allotment Option”).
As a result of the full exercise of the Over-Allotment Option, at a meeting of the Board of Directors of the
Company, held on this date, the capital increase was approved, within the limit of its capital authorized,
with the exclusion of the preemptive right of the current shareholders of the Company, in accordance with
the provisions of article 172, item I, of the Brazilian Corporation Law and article 6, paragraph 2, of the
bylaws of the Company, through the issuance of 14,583,333 new common shares issued by the
Company, in the total amount of R$104,999,997.60, of which R$15,749,999.64 will be allocated to the
capital account of the Company and R$89,249,997.96 will be allocated to the Company's capital reserve
account.
Due to the increase in the Company's share capital within the scope of the exercise of the Over-Allotment
Option, its new capital stock will be R$337,807,732.53, divided into 765,255,175 common shares, all
registered, book-entry and without par value.
The physical and financial settlement of the Over-allotment Shares issued as a result of the full exercise of
the Over-Allotment Option will happen on September 14, 2021.
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ADDITIONAL INFORMATION
Except as specifically defined in this Material Fact, terms used herein begin in capital letter shall have the
meaning attributed to them in the Material Facts of the Restricted Offer. The others terms, conditions and
procedures related to the Restricted Offer remain unchanged from to those disclosed by the Company
through the Material Facts of the Restricted Offer.
Any communications to current shareholders and the market related to the Restricted Offer, including any
changes to this schedule will be disclosed through a Notice to the Market or a Material Fact on the
websites
of
CVM
(www.cvm.gov.br),
B3
(www.b3.com.br)
and
the
Company’s
(http://ri.korasaude.com.br/).
The Company will keep its current shareholders and the market in general informed about the process of
Restricted Offer, according to the applicable regulations. Additional information can be obtained from the
Company's Investor Relations Department, in the city of Vitória, State of Espírito Santo, at Avenida
Desembargador Santos Neves, No. 207, Santa Lúcia, Zip Code 29056-055, or on the website of the
Company (http://ri.korasaude.com.br/).

Cariacica, September 13th, 2021
Flávio Figueiredo Deluiggi
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
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