NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 19.853.511/0001-84
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), vem, por meio deste comunicado
ao mercado, prestar os devidos esclarecimentos suscitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
por meio do Ofício nº 1376/2018-SAE/GAE 1, datado de 20 de junho de 2018, cujo inteiro teor
encontra-se transcrito abaixo (“Ofício”):
“20 de junho de 2018
1376/2018-SAE/GAE 1
Notre Dame Intermédica Participações S.A.
At. Sr. Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Aplicabilidade do direito de recesso
Prezado Senhor,
Considerando o Fato Relevante enviado em 19/06/2018, a respeito da aquisição pela Notre Dame
Intermédica Sáude S.A., subsidiária integral da Companhia, da Largent Empreendimentos e
Participações Ltda. e da Demás Participações Ltda., sociedades holdings controladoras do Grupo
Samed, solicitamos informar, até 21/06/2018, se essas aquisições ensejarão aos acionistas dessa
empresa o direito de recesso, conforme disposto no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei
nº 10.303/01.
Em caso de direito de recesso, informar:
- Os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito a se dissentirem;
- O valor de reembolso, em R$ ação;
- O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se manifestarem.”
Esclarecimentos da Companhia
O Ofício faz referência ao fato relevante divulgado pela Companhia em 19 de junho de 2018 (“Fato
Relevante”), que comunicou aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral, a celebração,
pela sua subsidiária integral Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (“NDIS”), de acordo de intenção
de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da Largent Empreendimentos e
Participações Ltda. e Demás Participações Ltda., através das sociedades Samed Serviços de
Assistência Médica Odontológica e Hospitalar S.A., Casa de Saúde e Maternidade Santana S.A. e
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Pedro Bonelli S.A. (“Grupo Samed” e “Transação”,
respectivamente).
Sobre o tema, a Companhia esclarece, primeiramente, que a Transação compreendeu a aquisição
direta do controle das sociedades que compõem o Grupo Samed pela sua subsidiária, a NDIS.
Desta forma, o controle acionário das sociedades que compõem o Grupo Samed, conforme definido

no artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), foi adquirido pela NDIS, e não pela Companhia.
Neste sentido, a Companhia esclarece que o direito de recesso previsto no artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações, não seria aplicável para a Transação, considerando que o dispositivo trata
da “compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil”, o que não ocorreu
no caso em tela, tendo em vista que a aquisição foi realizada pela NDIS, companhia fechada.
Nessa linha, cumpre mencionar a orientação prevista no item 7.3 do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018, que dispõe que “A princípio, o referido artigo (256) não se aplica
às operações em que companhias abertas adquirem sociedades mercantis por intermédio de suas
controladas, coligadas ou subsidiárias integrais, que sejam companhias fechadas ou apresentem
outro tipo societário.”.
Desta forma, em atendimento ao Ofício e em continuidade ao comunicado por meio do Fato
Relevante, a Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será
submetida à aprovação dos acionistas prevista no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações,
tampouco ensejará o direito de recesso aos acionistas da Companhia, e se coloca à disposição de
seus acionistas e demais interessados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores

