NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 3530046324-2
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto
no artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, em
complemento ao fato relevante divulgado em 25 de novembro de 2018 (“Fato Relevante da Oferta”),
no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 87.000.000 ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”), informar que, tendo em vista solicitação da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a data de início das negociações das Ações objeto da Oferta (sem
considerar as Ações Suplementares) na B3, anteriormente prevista para ocorrer no dia 6 de dezembro
de 2018, foi alterada para o dia 7 de dezembro de 2018.
Deste modo, encontra-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
Data de Realização/
Data Prevista(1)

N.º

Evento

1.

Reunião do Comitê Gestor e de Investimento do Acionista Vendedor aprovando a
alienação das ações na Oferta Secundária.

22/11/2018

2.

Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária.

23/11/2018

3.

Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando a Realização da
Oferta.

25/11/2018

Divulgação deste Fato Relevante da Oferta.
Início das apresentações a potenciais investidores(2).
4.

Início do Procedimento de Bookbuilding.

26/11/2018

5.

Início do Período de Subscrição Prioritária.

27/11/2018

6.

Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.

02/12/2018

7.

Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.

03/12/2018

1

N.º

Data de Realização/
Data Prevista(1)

Evento
Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores.
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.

8.

Fixação do Preço por Ação.

05/12/2018

Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando o Preço por Ação
e a Homologação do Aumento de Capital Social.
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos Demais Contratos Relacionados à
Oferta.
Divulgação de Comunicado do Preço por Ação.

9.

Início das Negociações das Ações objeto da Oferta (sem considerar as Ações
Suplementares) na B3.

07/12/2018

10.

Data de Liquidação.

11/12/2018

11.

Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares

09/01/2019

12.

Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares

14/01/2019

13.

Data Máxima para Disponibilização do Comunicado de Encerramento

19/01/2019

(1)

(2)

Todas datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões,
prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e a critério dos Coordenadores da Oferta. Ainda,
caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
As apresentações a potenciais investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior.

Todos os termos iniciados com letra maiúscula e não definidos no presente fato relevante, terão o mesmo
significado a eles atribuídos no Fato Relevante da Oferta.
Todos os demais termos, informações e condições sobre a Oferta constantes do Fato Relevante da
Oferta permanecem inalterados, não sendo impactados ou modificados, de qualquer forma, pela
alteração do cronograma de que trata o presente fato relevante.
Quaisquer comunicados relacionados à Oferta, incluindo eventuais alterações do cronograma da Oferta,
serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM
(http://www.cvm.gov.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.gndi.com.br).
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo da Oferta,
nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento
de Relações com Investidores da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida
Paulista, nº 867, 8º andar, Conjunto 82, Sala A, Bela Vista, CEP 01311-100 ou na página eletrônica da
Companhia (http://ri.gndi.com.br).
Este Fato Relevante não deve, em qualquer circunstância, ser considerado uma recomendação de
investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, os Acionistas deverão realizar sua própria análise
e avalição da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do
investimento nas Ações.

São Paulo, 27 de novembro de 2018.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
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