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FATO RELEVANTE 

O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao disposto na 

Instrução CVM nº 44/21 e no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, informa aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada 

no dia 02 de março de 2022, aprovou, por meio de sua subsidiária RMDS Participações S/A, a celebração do 

contrato de compra e venda e outras avenças da aquisição de participação representativa entre 75% e 80% 

do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda. (“HSC” e “Operação”), com a permanência da grande maioria dos 

médicos sócios do HSC. 

Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 

especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla 

gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III.  

A Operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da 

Companhia na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando sua presença regional iniciada 

através da aquisição do Hospital Santa Genoveva (conforme Fato Relevante de 21 de novembro de 2021) 

seguida do Hospital Premium (conforme Fato Relevante de 11 de janeiro de 2022), o que permitirá à 

Companhia absorver sinergias geográficas e operacionais. 

O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será 

descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita 

líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões. 

O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital 

Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly. 

Belo Horizonte – MG, 02 de março de 2022. 

Rafael Cardoso Cordeiro 

CFO e Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOSPITAL MATER DEI S.A. 
Publicly Held Company - Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME): 16.676.520/0001-59 

Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, 
CEP 30.190-081, Belo Horizonte - MG 

 

MATERIAL FACT 

HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Dei” or “Company”) (B3: MATD3), pursuant to the Brazilian Securities 

Commission (“CVM”) Resolution Nº 44/2021, and article 157, paragraph 4th of the Law 6.404/1976, as 

amended, hereby informs its shareholders and the market that on March 2nd, 2022, the Company's Board of 

Directors approved, through its subsidiary RMDS Participações S/A, the execution of the sale and purchase 

agreement and other covenants for the acquisition of shares representing between 75% and 80% of Hospital 

e Maternidade Santa Clara Ltda. (“HSC” and “Transaction”), with the maintenance of the majority of HSC's 

physician-shareholders. 

Inaugurated in 1949, HSC is a high-complexity general hospital with more than 40 specialties. It is recognized 

as one of the most traditional hospitals in Uberlândia and has a broad range of operator’s accreditations and 

is accredited by Qmentum and ONA III. 

The Transaction aims to strengthen the Company’s high-quality care hub in the regions of Triângulo Mineiro 

and Centro-Oeste, increasing its regional presence initiated through the acquisition of Hospital Santa 

Genoveva (as per Material Fact of November 21st, 2021) followed by Hospital Premium (as per Material Fact 

of January 11th, 2022), which will allow the Company to incorporate geographic and operational synergies. 

The Enterprise Value of the Transaction for 100% of HSC, including the real estate, is R$ 234 million, from 

which will be discounted the net debt, leading to an implied multiple of R$ 1.35 million per bed. HSC’s net 

revenue in the twelve months ended on October 2021 was R$137 million. 

The closing of the Transaction is subject to certain precedent conditions, including the approval by the 

Administrative Council for Economic Defense (“CADE”). Mater Dei was advised by Inspire Capital Partners, 

Azevedo Sette Advogados and Baker Tilly. 

Belo Horizonte – MG, March 2 nd, 2022. 

Rafael Cardoso Cordeiro 

CFO and Investor Relations Officer 


