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O Fleury S.A. (“Grupo Fleury” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art.
157, §4° da Lei das S.A. e na Instrução CVM n° 358/02, comunica aos seus acionistas
e mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração do Grupo Fleury
informou a Companhia que recebeu o pedido de renúncia do Diretor Executivo de
Finanças e Relações com Investidores, Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho, que
permanecerá em seu cargo até o próximo dia 31 de julho.
Ao longo dos últimos 4 anos, Fernando Leão teve atuação determinante no
fortalecimento da área de finanças, assim como em projetos que alavancaram o
crescimento da Companhia, sobretudo nas frentes de expansão orgânica e por meio
de aquisições. Nesse sentido, estruturou relevantes captações de recursos financeiros
que viabilizaram esses movimentos estratégicos de expansão. Adicionalmente, foi um
dos principais responsáveis pelos resultados financeiros que têm destacado a
performance da Companhia. Agradecemos ao Fernando Leão a sua liderança e
forte contribuição desde que se juntou ao Grupo Fleury.
Como parte de um novo ciclo, comunicamos que José Antonio de Almeida Filippo
passará a integrar o Grupo Fleury como Diretor Executivo de Finanças e Relações
com Investidores a partir de 1º de agosto. José Antonio Filippo é formado em
engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é alumni do Programa
de Desenvolvimento de Líderes na Harvard Business School. Com sólida experiência
em empresas brasileiras com negócios globais, José Antonio Filippo vinha atuando
como CFO na Natura & Co desde 2018, tendo anteriormente ocupado posições
como principal executivo de finanças na Embraer (2012-2018), GPA (2010-2012), CPFL
(2004-2010), entre outras empresas de destaque em seus segmentos. Em todas essas
atuações, contribuiu para a realização de operações financeiras e de mercado de
capitais de grande relevância que permitiram o crescimento dessas organizações.
José Antonio Filippo atuará de forma significativa no Grupo Fleury para
fortalecimento de um ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida.

José Antonio Filippo e Fernando Leão realizarão um processo de transição
estruturado que se concluirá no próximo dia 31 de agosto, data em que Fernando
Leão completará seu ciclo de entregas no Grupo Fleury.

São Paulo, 23 de julho de 2021.
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