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COMUNICADO AO MERCADO

Fortaleza (CE), 15 de julho de 2019 – A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:
HAPV3 – Companhia) vem, em resposta ao Ofício 581/2019-SLS da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, enviado
no dia 12 de julho de 2019, prestar esclarecimentos sobre notícia veiculada pela “Agência Estado –
Broadcast”, sob o título “Coluna do Broadcast: Depois de Intermédica, Hapvida fará follow on de R$ 4 bi”
(“Notícia”):

Transcrição do Ofício 581/2019-SLS:

“12 de julho de 2019
581/2019-SLS
Hapvida Participações e Investimentos S.A.
At. Sr. Bruno Cals de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 12/07/2019, sob o título “Coluna do Broadcast:
Depois de Intermédica, Hapvida fará follow on de R$ 4 bi” constam, entre outras informações, que:
1. A operadora de planos de saúde Hapvida lançará sua oferta subsequente (follow on),
aproveitando o momento do otimismo do mercado;
2. A operação deve somar R$ 4 bilhões, superando, inclusive, sua oferta inicial de ações, feita há
um pouco mais de um ano e que movimentou R$ 3,4 bilhões;
3. A Hapvida já contratou os bancos BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Santander e
Goldman Sachs para capitanearem o follow on.
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Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 15/07/2019, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Conforme apontado no fato relevante divulgado pela Companhia poucas horas após a Notícia, ou seja, 12
de julho de 2019, é confirmada a existência da oferta pública com esforços restritos de colocação primária
de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), cujos termos e condições estão discriminados no
referido fato relevante. Não obstante, na mesma data, demais definições da Oferta foram divulgadas no
item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do formulário de referência da
Companhia, disponibilizado no módulo IPE do sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”).
Por fim, a Companhia informa que manterá o mercado informado tempestivamente sobre quaisquer
desdobramentos a respeito do tema, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e demais
legislações aplicáveis.

Fortaleza, 15 de julho de 2019.

Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
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