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FATO RELEVANTE

O Fleury S.A. (“Grupo Fleury” ou “Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas
e mercado em geral que, nesta data, por meio de sua subsidiária integral, Fleury
Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A (“Fleury CPMA”), celebrou o
Contrato de Investimento e Outras Avenças para aquisição de 66,7% da Vita
Ortopedia Serviços Médicos Especializados Ltda. e da Vita Clínicas Medicina
Especializada Ltda (“Sociedades” ou “Vita”).
O valor de avaliação de 100% do Vita para fins da transação é de R$ 136,8 milhões,
sendo que parte relevante dos recursos compõem uma parcela primária que será
destinada a expansões orgânicas e inorgânicas dos serviços de ortopedia no Brasil.
Com mais de 20 anos de história, o Vita é referência em consultas e cirurgias
ortopédicas assim como sessões de reabilitação, com corpo clínico composto por
mais de 40 médicos e 80 terapeutas altamente qualificados, atuando por meio de 9
unidades de ortopedia e fisioterapia na cidade de São Paulo.
A receita líquida do Vita, no período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2020,
atingiu R$ 42,3 milhões.
Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento e de expansão
da presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, com soluções cada vez mais
completas e integradas por meio de sua Plataforma, além de se posicionar com uma
oferta ainda mais robusta nessa especialidade, que já conta com o Centro
Avançado de Diagnóstico por Imagem Osteomuscular e o Day Clinic em Ortopedia,
ambos serviços na marca Fleury.
A conclusão desta transação está condicionada a determinadas condições
precedentes.
Essa aquisição não está sujeita à deliberação assemblear da Companhia, nem
ensejará direito de recesso, tendo em vista os termos do item 7.11 do Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº 01/2021.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos
relacionados à transação.
São Paulo, 9 de abril de 2021
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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