HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392-71
COMUNICADO AO MERCADO
Fortaleza (CE), 16 de julho de 2019 – A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:
HAPV3 – Companhia) vem, em complemento ao fato relevante divulgado em 07 de maio de 2019 (Fato
Relevante da Aquisição), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi realizada, nesta
data, de maneira independente e exclusiva pelo Grupo São Francisco, a disponibilização das
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas Reapresentadas Referentes ao Exercício Findo em
31 de dezembro de 2018 da GSFRP Participações S.A. e Controladas, incluindo o Relatório da Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Demonstrações Financeiras Reapresentadas do Grupo São
Francisco), grupo em processo de aquisição pela Companhia.
Para maiores informações sobre a aquisição e dados do Grupo São Francisco, vejam o item 7.9 e 15.8
do formulário de referência da Companhia, bem como apresentações sobre o tema disponíveis em seu
endereço eletrônico.
As Demonstrações Financeiras Reapresentadas do Grupo São Francisco podem ser acessadas no seguinte
endereço eletrônico: http://www.saofrancisco.com.br/site/sfs/, clicar em “Demonstrações Financeiras”
e, posteriormente, clicar em “Demonstrações Financeiras da GSFRP e controladas 2018”.
Em complemento, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro
de
2017
também
estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico
http://www.saofrancisco.com.br/site/sfs/relatorio-auditoria-2017-SFS.pdf.
Ressalta-se que os termos, informações e condições da oferta pública de distribuição de ações de
emissão da Companhia, com esforços restritos, conforme divulgada em fato relevante datado de 12 de
julho de 2019 (Oferta), permanecem inalterados, não sendo impactados ou modificados, de qualquer
forma, pela comunicação objeto deste comunicado ao mercado. Importante reafirmar, também, que a
aquisição do Grupo São Francisco ainda está sob análise do CADE e da ANS, não tendo sido
efetivamente concluída até esta data.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os desdobramentos
da Oferta e da aquisição do Grupo São Francisco, nos termos da regulamentação aplicável.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto ao Departamento de Relações com Investidores
da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, n.º 406, Centro,
por e-mail, no ri@hapvida.com.br, ou pelo endereço eletrônico da Companhia.
Fortaleza, 16 de julho de 2019
Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
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