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”), em cumprimento ao disposto
no artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de julho de 2018, recebeu uma
correspondência da FPR Partners, LLC (“FPR”), em nome de alguns de seus clientes e na
qualidade de administrador de investimentos, informando que adquiriu ações ordinárias de
emissão da Companhia de modo que as suas participações passaram a ser, de forma agregada,
24.715.200 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 5,06% do total de ações
ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia ressalta que as informações específicas exigidas pelo artigo 12 da Instrução CVM
358 constam da correspondência enviada pela FPR à Companhia, conforme documento anexo
a este comunicado.

São Paulo, 18 de julho de 2018.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores

San Francisco, California - U.S.A., July 17, zor8
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significant
Ref: Disclosure of
ownership interest in Notre Dame
Intermédica Participações S.A.

Divulgação de participação acionária
relevante na Notre Dame Intermédica
Participações S.A.

Dear Sirs,

Prezados Senhores,

FPR Partners, LLC and its related entities
("FPR'), registered in the CPNJ under No.
go.rBT.669/ooor-o3, in their capacity as

FPR Partners, LLC e suas entidades coligadas

discretionary investment

administradoras de carteiras de clientes fora do

management

(administradora de carteiras) outside Brazil, in
compliance with the Article tz of. the CVM
Instruction No. 3SB, dated January 3, 2oo2, as
amended ("CVM Instruction 35B"), hereby
submits, respectfully, the attached information,
given the fact that discretionary investment
management clients outside Brazil under their

administration
interest

of.

have acquired

ownership

5.o6% of all shares issued by Notre

Dame Intermédica Participações

S.A.

("Company"), which corresponds to, currently,
24,7r5,2oo shares, as a result of recent
acquisition of the Company's shares through
certain transactions on stock exchanges.

Ref.:

("FPR"), inscrita no CNPJ sob o
go.t9z.669looor-o3, na qualidade

no

de

Brasil com poderes

discricionários, em
cumprimento ao que estabelece o artigo rz da
Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2ooz,
conforme alterada ("Instrução CVM 358"), vem,
respeitosamente, à presença de V.Sa. apresentar
as informações anexas, em razão de carteiras de

clientes fora do Brasil com

poderes

discricionários sob administração deles terem
adquirido participação de g.o6o/" do total de ações
de emissão da Notre Dame Intermédica
Participações S.A. ("Companhia"), que totalizam,

atualmente, 24.Tt5.2oo ações,

como

consequência de recente aquisição de ações da
Companhia em operações realizadas em bolsa de
valores.

This is a minority investment that does not
involve a change in the composition of corporate
control or a change in the management
structure of the Company. Currently there is no
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Trata-se de um investimento minoritário que não
altera a composição do controle ou a estrutura

administrativa da Companhia. Atualmente não
existe qualquer percentual de participação que

2

specific percentage of shares that we intend to
buy and we may carry out additional purchases.

No other related entities of FPR hold any
interest in the Company. There are no
convertible debentures already held, directly or
indirectly, by FPR, nor any agreement or
contract regulating voting rights or the purchase
and sale of securities issued by the Company, to
which FPR is a party.

e

poderemos realizar
aquisições adicionais. Nenhuma outra coligada ou
subsidiária da FPR detêm valores mobiliários de
emissão da Companhia. Não há debêntures
conversíveis em ações detidas, direta ou
indiretamente, pela FPR ou pessoa a ela ligada,
nem qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de emissão da Companhia

pretendemos comprar

em que FPR ou pessoa a ela ligada seja parte.
Please do not hesitate

to contact us should you

need any further clarifications. For any matters
relating to this letter, please contact in Brazil

our representative Pinheiro Neto

Advogados,

n)

3248-B4rr;

Mr. Fernando Zorzo (phone: (SS
email : fszorzo @pn.com.br).

Permanecemos à disposição de V.Sa. para
quaisquer esclarecimentos, e solicitamos que os

contatos

esta

correspondência no Brasil sejam feitas a Pinheiro
Neto Advogados, Sr. Fernando Zorzo (fone: (55
tt) gz49-B4rr; email: fszorzo @pn.com.br).

Atenciosamente,

Very truly yours,

LLC

FPR
(and

coligadas)

2Bob Peck
Senior Managing Member
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de V.Sa. com relação a

