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FATO RELEVANTE
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3 – “Companhia”), uma das maiores
operadoras de saúde do Brasil, em cumprimento às normas vigentes, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada
em 28 de abril de 2020, foi aprovado um plano de recompra de ações de emissão da própria
Companhia (“Programa”), nos seguintes termos:
1.

Objetivo: A aprovação do Programa tem por objetivo autorizar a administração da

Companhia a se aproveitar de eventuais oportunidades de alocação de seus recursos de forma
a maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da
sua estrutura de capital. A potencial recompra de ações buscará maximizar o retorno aos
acionistas, uma vez que, na visão da administração da Companhia, diante do cenário atual de
intensa volatilidade, o valor atual de suas ações pode não refletir o real valor dos seus ativos
combinados com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros.
Naturalmente, a aprovação do Programa não significa, de modo algum, que a administração
necessariamente vá realizá-lo em sua integralidade, mas sim que pode se utilizar deste
expediente cuja aprovação foi objeto da assembleia geral acima mencionada. Por outro lado, a
administração certamente adquirá ações de emissão da Companhia para pagar a parcela
remanescente dos 25% do capital votante da RN Metropolitan Ltda., no montante de R$
15.000.000,00, conforme expressa previsão no respectivo contrato de compra e venda.
2.

Quantidade de ações que poderão ser adquiridas: Até 21.704.063 ações

ordinárias de emissão da Companhia.
3.

Prazo para realização das operações: Até 18 meses, iniciando-se em 28 de abril de

2020 e encerrando-se em 28 de outubro de 2021.
4.

Instituições financeiras intermediárias: As operações de aquisição de ações serão

intermediadas pelo Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Itaú Corretora de
Valores S.A. e Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
5.

Quantidade de ações em circulação no mercado: Em 28 de abril de 2020, a
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Companhia possui 217.045.198 ações ordinárias em circulação.
A administração da Companhia definirá a oportunidade e a quantidade de ações a serem
efetivamente adquiridas, observados os limites e o prazo de validade estabelecidos no Programa
e legislação aplicável.
A ata da assembleia geral ordinária e extraordinária que aprovou o Programa encontra-se
disponível no site de relações de investidores da Companhia (ri.hapvida.com.br), bem como nos
endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, respectivamente).

Fortaleza, Estado do Ceará, 28 de abril de 2020.
________________________________
Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3 – “Company”), one of the largest
healthcare operators in Brazil, in compliance with current regulations, informs to its shareholders
and to the market in general that the annual and extraordinary shareholders' meeting held on
April 28, 2020, approved a share buyback program (“Program”) pursuant to the following terms:
1.

Purpose: The approval of the Program aims at authorizing the Company’s management

to take advantage of possible opportunities to allocate its resources in order to maximize the
generation of value for the shareholders, through an efficient management of the capital
structure. The potential repurchase of shares will seek to maximize the return to the shareholders,
since, in the opinion of the Company's management, in light of the current high volatility scenario,
the current value of their shares may not reflect the real value of their assets combined with the
forecast of profitability and generation of future results.
Naturally, the Program’s approval does not in any way mean that the administration will
necessarily carry it entirely out, but that it can use such resource, which approval was subject of
the aforementioned general meeting. On the other hand, management will certainly acquire
shares issued by the Company to pay the remaining portion of the 25% of the voting capital of
RN Metropolitan Ltda., in the amount of R$ 15,000,000.00, as expressly established in the
respective purchase and sale agreement.
2.

Number of shares that may be acquired: Up to 21,704,063 common shares issued

by the Company.
3.

Term for carrying out transactions: Up to 18 months, starting on April 28, 2020, and

ending on October 28, 2021.
4.

Intermediary financial institutions: The shares purchase transactions will be

intermediated by Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Itaú Corretora de
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Valores S.A. and Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
5.

Number of shares outstanding in the market: On April 28, 2020, the Company had

217,045,198 common shares outstanding.
The Company's management will define the moment and the number of shares to be actually
acquired, with due regard to the limits and term established in the Program, and in the applicable
legislation.
The minutes of the annual and extraordinary general meeting that approved the Program is
available on the Company's investor relations website (ri.hapvida.com.br), as well as on the
electronic addresses of the Brazilian Securities and Exchange Commission - CVM and B3 SA Brasil, Bolsa, Balcão (www.cvm.gov.br and www.b3.com.br, respectively).

Fortaleza, State of Ceará, April 28, 2020.
________________________________
Bruno Cals de Oliveira
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
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