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 complemento ao fato
relevante divulgado em 18 de julho de 2018 e ao comunicado ao mercado divulgado em 27 de
março de 2019, comunica que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) em
sessão ocorrida em 22 de maio de 2019 aprovou integralmente a aquisição da Mediplan
Assistencial Ltda., do Hospital Samaritano Ltda. e do Hospital e Maternidade Samaritano Ltda. (em
conjunto, o “Grupo Mediplan Sorocaba”), pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (“NDIS”),
subsidiária indireta da Companhia.
A operação foi aprovada em conjunto com um Acordo em Controle de Concentrações (“ACC”)
celebrado entre o CADE e a NDIS estabelecendo determinadas obrigações a serem respeitadas:
1. Oferecimento de Produto Smart150
Estender a oferta do produto Smart150 também para a região de Sorocaba, praticando preços
inferiores aos já existentes em sua linha Smart200.
2. Investimentos
A partir da presente data, realizar investimentos em melhorias de infraestrutura e de equipamentos
em sua rede própria de atendimento hospitalar e ambulatorial na região de Sorocaba, visando
ampliar a oferta de serviços de qualidade.
3. Governança Corporativa
Promover a certificação do Hospital Samaritano de acordo com as regras da Organização Nacional
de Acreditação (“ONA”), visando garantir segurança no atendimento aos pacientes atendidos.
4. Venda de Serviços Hospitalares
Manter ou ampliar a oferta de serviços hospitalares a outras operadoras de planos de saúde na
região de Sorocaba/SP, garantindo acesso aos equipamentos e infraestrutura em condições não
discriminatórias, respeitado o estipulado contratualmente.
5. Comunicação e Transparência
Notificar e comunicar amplamente os clientes sobre a oferta de novos planos e divulgar lista
atualizada da rede de hospitais próprios que mantêm o atendimento aos usuários de outras
operadoras de planos de saúde.

Em face da aprovação integral da operação pelo CADE e já tendo a ANS se manifestado
favoravelmente à aquisição, a Companhia informa que irá tomar as providências para concluir a
operação dentro dos próximos dias.

São Paulo, 22 de maio de 2019.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores

