NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria “A”)
Avenida Paulista, nº 867, 8º Andar, Conjunto 82, Bela Vista
CEP 01311-100, São Paulo, SP
CNPJ/ME nº 19.853.511/0001-84 | NIRE 3530046324-2
Código ISIN: “BRGNDIACNOR2”
Código de negociação das Ações na B3: “GNDI3”

FATO RELEVANTE

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”) e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dando continuidade às informações
constantes dos fatos relevantes divulgados em 14 de junho de 2019 e 18 de junho de 2019 (“Fatos
Relevantes da Oferta”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames,
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente) e nos termos do artigo 5º-B da Instrução da CVM 476, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada foi acrescida de um lote suplementar equivalente a 15% do total das Ações
inicialmente ofertadas, ou seja, em 7.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade da Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista
Vendedor”), em razão do exercício integral da Opção de Ações Suplementares (conforme definido nos
Fatos Relevantes da Oferta), destinada exclusivamente, às atividades de estabilização do preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Neste sentido, o resultado final da Oferta consistiu na distribuição total de 67.500.000 ações ordinárias
de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares, conforme definido nos Fatos Relevantes da Oferta) ofertadas a um preço
por Ação de R$39,50, totalizando um volume de R$2.666.250.000,00.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os assuntos tratados
neste fato relevante.

São Paulo, 24 de junho de 2019.
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