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FLEURY S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME 60.840.055/0001-31 

NIRE 35.300.197.534 

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76 

NIRE nº 3130009880-0 

 

FATO RELEVANTE 

Assembleias Gerais da Combinação de Negócios 

 

Fleury S.A. (“Fleury”) e Instituto Hermes Pardini S.A. (“Hermes Pardini”, e quando em conjunto 

com Fleury, as “Companhias”), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4° da Lei das S.A., 

e nas Resoluções CVM nº 44/21, 78/22 e 81/22, comunicam aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que, nos termos das reuniões do conselho de administração (i) do 

Hermes Pardini, realizada em 29 de junho de 2022; e (ii) do Fleury, realizada nesta data, os 

conselhos de administração das Companhias aprovaram a convocação das Assembleias 

Gerais Extraordinárias das Companhias, a serem realizadas em 18 de agosto de 2022, a fim 

de deliberar sobre o Protocolo e Justificação celebrado pelas administrações das 

Companhias, tendo por objeto uma reorganização societária envolvendo a combinação 

dos negócios e das bases acionárias do Fleury e do Hermes Pardini (“Protocolo e 

Justificação” e “Operação”).  

Principais Termos da Operação  

 

1. Identificação das Sociedades Envolvidas e Descrição das Atividades 

 

Sociedades Envolvidas 

 

Conforme acima indicado, a Operação envolverá (i) o Fleury S.A., companhia aberta com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. General Valdomiro de Lima n° 

508, Jabaquara, CEP 04344-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.840.055/0001-31, (ii) o 

Instituto Hermes Pardini S.A., companhia aberta com sede no município de Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP 30140-070, inscrito 

no CNPJ/ME sob o n° 19.378.769/0001-76, e (iii) a Oxônia SP Participações S.A., sociedade 

anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. General 

Valdomiro de Lima n° 508,  Jabaquara, CEP 04344-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

42.329.537/0001-40 (“Holding Fleury”). 

 

Áreas de Atuação 

 

O Fleury tem como objeto (i) a prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica; (ii) 

a consultoria, assessoria, cursos e palestras na área da saúde, bem como a prestação de 

serviços que visem a promoção de saúde e a gestão de doenças crônicas; (iii) a pesquisa 
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e o desenvolvimento científico e tecnológico na área da medicina; (iv) a prestação a 

terceiros de serviços que importem na utilização da capacidade disponível do seu cabedal, 

representado por conhecimentos, técnicas, equipamentos, máquinas e demais meios de 

realização de suas atividades.   

 

O Hermes Pardini tem como objeto a prestação de serviços médicos e odontológicos, 

laboratoriais de pesquisas, análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e 

terapêutica, em todas as suas modalidades, tais como: Citologia, Anatomia Patológica, 

Patologia Clínica, Radiologia, Mamografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, 

Tomografia Computadorizada e demais estudos e diagnósticos por imagens (com e sem o 

uso de radiação ionizante), serviços de diagnóstico por registro gráfico (ECG, EEG e outros 

exames análogos), Medicina Veterinária, Genética Humana, Banco de Sangue e serviços 

de Hemoterapia, Criopreservação de sangue, tecidos, órgãos e materiais biológicos de 

qualquer espécie, terapia celular, atividades de reprodução humana assistida, vacinação 

e imunização humana; bem como assessoria, consultoria e treinamento na área da saúde, 

pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, treinamento em 

desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades profissionais, científicas e 

técnicas. 

 

A Holding Fleury é uma sociedade de propósito específico sem operações e tem por objeto 

social a participação no capital de outras sociedades empresárias ou não empresárias, 

como sócia, acionista ou quotista. 

 

2. Descrição e Propósito da Operação 

 

Conforme divulgado por meio do Fato Relevante do dia 30 de junho de 2022, a Operação 

tem como propósito a combinação de negócios entre as Companhias.   

A implementação da Operação resultará: 

(i) Na titularidade, pelo Fleury, da totalidade das ações de emissão de Hermes 

Pardini; 

(ii) No recebimento por todos os acionistas do Hermes Pardini para cada ação 

ordinária de emissão do Hermes Pardini, de: 

a. uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 2,154102722 (“Valor de 

Referência da Parcela em Dinheiro por Ação”), corrigida pro rata die com 

base na variação do CDI, a partir da data da aprovação societária do 

Hermes Pardini para a Operação, até a data de sua consumação e sujeita 

aos ajustes na forma do Protocolo e Justificação, conforme aplicável, a ser 

paga, em parcela única, em razão do resgate das ações preferenciais de 

emissão da Holding Fleury, em até 15 (quinze) dias posteriores à data da 

consumação da Operação; e  
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b. 1,213542977 ação ordinária de emissão do Fleury (“Relação de Substituição 

de Referência por Ação”), sujeita aos ajustes na forma prevista no Protocolo 

e Justificação, conforme aplicável. 

A Operação será implementada por meio das seguintes principais etapas, todas 

interdependentes e vinculadas entre si: 

(i) A incorporação da totalidade das ações de emissão de Hermes Pardini pela 

Holding Fleury, passando Hermes Pardini a ser uma subsidiária integral da 

Holding Fleury;  

(ii) O recebimento por todos os acionistas de Hermes Pardini de 1 (uma) ação 

ordinária e 1 (uma) ação preferencial resgatável da Holding Fleury para cada 

ação de Hermes Pardini; 

(iii) O resgate das ações preferencias de emissão da Holding Fleury; e  

(iv) A subsequente incorporação da Holding Fleury por Fleury, com a extinção da 

Holding Fleury e sucessão pelo Fleury em todos os seus direitos e obrigações, 

passando Hermes Pardini a ser uma subsidiária integral do Fleury. 

A Operação está sujeita, ainda, às aprovações societárias aplicáveis e à verificação do 

cumprimento (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no 

Protocolo e Justificação. Uma vez confirmada a verificação do cumprimento (ou renúncia, 

conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação, pelos 

conselhos de administração das Companhias, as Companhias divulgarão um aviso ao 

mercado indicando a efetiva data de consumação da Operação.  

 

3. Principais Benefícios, Custos e Riscos da Operação  

 

As Companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma 

excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos 

aos seus acionistas por meio de (i) aumento de competitividade das Companhias no 

ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com 

complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte 

dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e (ii) reforço do 

crescimento orgânico e inorgânico. 

As Companhias estimam que a combinação dos negócios do Fleury e do Hermes Pardini 

gere um incremento de EBITDA anual da companhia combinada entre R$160 milhões e 

R$190 milhões1.  

 
1 Tal estimativa não é garantia de desempenho futuro e envolve riscos e incertezas que, por serem 

fundamentadas em premissas, dependem de eventos futuros que podem não se confirmar. 
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A administração do Fleury estima que os custos de realização da Operação em todas as 

suas etapas aplicáveis para o Fleury e para a Holding Fleury serão de, aproximadamente, 

R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), os quais incluem os custos com avaliações, 

assessoria jurídica e financeira, além de demais assessorias para implementação da 

Operação, publicações e demais despesas relacionadas. 

Adicionalmente, a administração do Hermes Pardini estima que os custos de realização da 

Operação em todas as suas etapas aplicáveis para o Hermes Pardini serão de, 

aproximadamente, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), os quais 

incluem os custos com assessoria jurídica. 

 

As Companhias não vislumbram riscos significativos decorrentes da consumação da 

Operação, sendo que seu sucesso dependerá, principalmente, da capacidade da 

companhia combinada de realizar oportunidades de crescimento e economias de custo 

resultantes da combinação dos negócios das Companhias. 

 

Não obstante o disposto acima, a conclusão da Operação está sujeita a aprovações do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (“CADE”), de forma que a efetiva 

combinação dos negócios e sua forma pode ser limitada e/ou condicionada por fatores 

que não estão sob o controle das administrações das Companhias. 

 

Ainda, as Companhias operam e, até a consumação da Operação, continuarão a operar 

de forma independente. Ambas as Companhias terão desafios importantes na 

consolidação de funções, integração das organizações, processos e operações de forma 

otimizada e eficiente, assim como na retenção de pessoal. O processo de integração e 

outras sensibilidades da Operação podem resultar em desafios para cada uma das 

Companhias em seus respectivos cursos de negócios, que podem afetar adversamente sua 

habilidade de manter seus relacionamentos com clientes, fornecedores, empregados e 

outros com quem as Companhias mantêm interação, ou afetar adversamente a obtenção 

dos benefícios esperados da Operação. 

 

4. Relação de Substituição das Ações e Critérios de Fixação da Relação de Substituição  

 

Sujeito aos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação (incluindo os ajustes na 

relação de substituição ali previstos), como resultado da Operação, os acionistas do Hermes 

Pardini receberão, para cada ação ordinária de emissão do Hermes Pardini, uma parcela 

em moeda corrente nacional de R$ 2,154102722 e 1,213542977 ação ordinária de emissão 

do Fleury, em substituição a cada ação ordinária do Hermes Pardini de sua titularidade.  

 

As novas ações ordinárias de emissão da Holding Fleury, que serão entregues aos acionistas 

de Hermes Pardini em razão da incorporação de suas ações, farão jus aos mesmos direitos 

e vantagens atribuídos às ações ordinárias de emissão da Holding Fleury. As novas ações 
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preferenciais de emissão da Holding Fleury (i) não terão direito a voto, (ii) terão prioridade 

no reembolso de capital em caso de liquidação, sem prêmio, e (iii) serão, imediatamente 

após a incorporação das ações do Hermes Pardini, automática e mandatoriamente 

resgatadas na data da consumação da Operação, sem a necessidade, portanto, de 

assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais, devendo ser pago, nos 

termos do Protocolo e Justificação, para cada 1 (uma) ação preferencial de emissão da 

Holding Fleury resgatada, o Valor de Referência da Parcela em Dinheiro por Ação, corrigida 

e ajustada na forma do Protocolo e Justificação, cabendo aos conselhos de administração 

do Fleury e do Hermes Pardini reconhecerem, confirmarem e divulgarem, conforme 

regulado no Protocolo e Justificação, o valor a ser efetivamente pago em decorrência do 

resgate.  

 

Ato contínuo ao resgate, como resultado da incorporação da Holding Fleury, serão 

emitidas, em favor dos acionistas do Hermes Pardini (os quais, nesse momento, já serão 

acionistas da Holding Fleury) e em substituição às ações ordinárias de emissão da Holding 

Fleury de sua titularidade, uma quantidade de ações ordinárias de emissão do Fleury 

calculada com base na Relação de Substituição de Referência por Ação (conforme 

ajustada na forma do Protocolo e Justificação), cabendo aos conselhos de administração 

do Fleury e do Hermes Pardini reconhecerem, confirmarem e divulgarem, conforme 

regulado no Protocolo e Justificação, o número exato de ações efetivamente emitidas pelo 

Fleury em decorrência da incorporação da Holding Fleury.  

 

Ainda, como resultado da incorporação da Holding Fleury, as ações ordinárias de emissão 

da Holding Fleury de que o Fleury seja ou porventura venha a ser titular imediatamente antes 

da data da consumação da Operação, serão canceladas ou substituídas por ações em 

tesouraria do Fleury, até o limite dos lucros acumulados e reservas do Fleury (exceto a legal), 

nos termos do artigo 226, § 1º, da Lei nº 6.404/76.  

 

As novas ações de emissão do Fleury farão jus aos mesmos direitos e vantagens atribuídos 

às ações ordinárias de emissão do Fleury à época da consumação da Operação e 

participarão dos proventos declarados a partir da data de sua emissão. 

 

5. Aprovações Societárias, Submissão da Incorporação à Autoridade Antitruste e 

demais Condições Suspensivas 

 

A consumação da Operação está sujeita (i) à obtenção da aprovação dos acionistas do 

Fleury, Hermes Pardini e da Holding Fleury em suas respectivas assembleias gerais de 

acionistas, (ii) à aprovação da Operação pelo CADE, e (iii) a inexistência de lei, portaria, 

norma, regulamento, estatuto ou tratado federal, estadual, local, municipal, estrangeiro, 

internacional, multinacional, ou outros, ou qualquer ordem, norma ou regulamento emitido 

ou promulgado por autoridade governamental competente, ou autoridade judicial ou 

tribunal arbitral que impeça a consumação da Operação. 
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A consumação da Operação está sujeita, ainda, a condições suspensivas cujo implemento 

opera em favor: 

 

(i) em benefício do Fleury: a saber, (a) que o Hermes Pardini cumpra suas obrigações 

previstas no Protocolo e Justificação; (b) que o Hermes Pardini obtenha o 

consentimento por escrito de terceiros, que sejam necessários para evitar 

qualquer rescisão, vencimento antecipado (inclusive das debêntures em 

circulação do Hermes Pardini), oneração ou efeito adverso a contratos, 

operações e/ou outros compromissos assumidos pelo Hermes Pardini e/ou suas 

controladas até a data da consumação da Operação nos termos previstos no 

Protocolo e Justificação; (c) que as declarações e garantias prestadas pelo 

Hermes Pardini no Protocolo e Justificação sejam verdadeiras e corretas na data 

de celebração do Protocolo e Justificação e na data da consumação da 

Operação em todos os aspectos relevantes, de modo que inexista inveracidade 

ou incorreção que importe em um Efeito Adverso Relevante do Hermes Pardini 

(conforme definido no Protocolo e Justificação); e (d) que não tenha ocorrido um 

Efeito Adverso Relevante do Hermes Pardini (conforme definido no Protocolo e 

Justificação). 

 

(ii) em benefício do Hermes Pardini: a saber, (a) que o Fleury cumpra suas obrigações 

previstas no Protocolo e Justificação; (b) que o Fleury obtenha o consentimento 

por escrito de terceiros, que sejam necessários para evitar qualquer rescisão, 

vencimento antecipado, oneração ou efeito adverso a contratos, operações 

e/ou outros compromissos assumidos pelo Fleury e/ou suas controladas até a data 

da consumação da Operação nos termos previstos no Protocolo e Justificação; 

(c) que as declarações e garantias prestadas pelo Fleury no Protocolo e 

Justificação continuem verdadeiras e corretas na data de celebração do 

Protocolo e Justificação e na data da consumação da Operação em todos os 

aspectos relevantes, de modo que inexista inveracidade ou incorreção que 

importe em um Efeito Adverso Relevante do Fleury (conforme definido no 

Protocolo e Justificação); e (d) que não tenha ocorrido um Efeito Adverso 

Relevante do Fleury (conforme definido no Protocolo e Justificação). 

 

6. Cálculo da Relação de Substituição nos Termos do Artigo 264 da Lei das S.A. 

 

Na medida em que as relações de substituição foram acordadas entre as Companhias, 

partes independentes, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 264 da Lei 

nº 6.404/76. 

 

7. Direito de Recesso e Valor do Reembolso 
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Uma vez que as ações de emissão do Hermes Pardini não apresentam liquidez e dispersão 

no mercado, conforme disposto nos artigos 137, inciso II, e 252, §2º, ambos da Lei nº 6.404/76, 

e da Resolução CVM nº 78/22, os acionistas dissidentes na assembleia geral extraordinária 

do Hermes Pardini convocada para aprovação da Operação terão direito de retirada com 

relação às ações por eles mantidas de forma ininterrupta desde a data de divulgação do 

primeiro fato relevante sobre a Operação, em 30 de junho de 2022, até a data de 

pagamento do direito de retirada, desde que manifestem expressamente sua intenção de 

exercer o direito de retirada no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da 

aprovação societária pelos acionistas do Hermes Pardini.  

 

O valor do reembolso a ser pago em virtude do exercício do direito de retirada pelos 

acionistas do Hermes Pardini corresponde a R$6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos) por 

ação de emissão do Hermes Pardini, correspondente ao valor do patrimônio líquido por 

ação do Hermes Pardini, com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo do levantamento de balanço 

especial, nos termos da legislação aplicável. 

 

Como, na data do fato relevante que anunciou a Operação o Fleury era, e na data da 

assembleia geral extraordinária da Holding Fleury que deliberar sobre a incorporação das 

ações do Hermes Pardini e sobre a sua incorporação pelo Fleury, o Fleury será o único 

acionista da Holding Fleury, não haverá acionista dissidente, nem exercício de direito de 

retirada com relação à Holding Fleury em decorrência da incorporação das ações do 

Hermes Pardini e da incorporação da Holding Fleury. 

 

Os acionistas do Fleury não terão direito de retirada com relação à Operação, tendo em 

vista o disposto no artigo 136, IV c/c artigo 137 da Lei nº 6.404/76. 

 

8. Outras Informações Relevantes 

 

Marca Hermes Pardini 

 

A utilização da marca “Hermes Pardini” em virtude da forte reputação, qualidade e 

confiabilidade será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da 

Operação, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como o seu uso 

será expandido em novas unidades de tal marca que venham a ser criadas. 

 

Aumento de Capital 

 

Até a data de consumação da Operação, poderá ser aprovado um aumento de capital 

do Fleury, em condições a serem oportunamente detalhadas, inclusive para fins de 

manutenção da sua estratégia de crescimento, sem ajuste no Valor de Referência da 
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Parcela em Dinheiro por Ação e na Relação de Substituição de Referência por Ação, desde 

que observados os seguintes termos e condições previstos no Protocolo e Justificação:  

(i) Máximo de 70.567.969 novas ações a serem emitidas pelo Fleury;  

(ii) O aumento de capital deverá ser realizado por meio de: 

a. Oferta pública de distribuição de novas ações (follow on), onde o preço 

será estabelecido por procedimento de bookbuilding, sem limitação de 

preço mínimo; ou 

b. Aumento de capital mediante subscrição privada, onde o preço de 

subscrição:  

i. Será determinado com base no preço médio ponderado por volume 

(VWAP) aferido em um período inferior ou igual a 30 dias corridos;  

ii. Considerará que o período para aferição do VWAP deverá se iniciar 

após a divulgação do Fato Relevante que anunciou a Operação; e  

iii. Observará um deságio não superior a 5% sobre o VWAP apurado.  

Multa  

 

O Protocolo e Justificação prevê, ainda, uma multa compensatória irredutível no valor de 

R$ 250 milhões para Fleury ou Hermes Pardini caso, atendidas determinadas condições 

previstas no Protocolo e Justificação, a Operação não seja aprovada na assembleia geral 

do Fleury ou de Hermes Pardini. 

 

A documentação pertinente à Operação encontra-se à disposição dos acionistas na sede 

e no website do Fleury (ri.fleury.com.br) e do Hermes Pardini (ri.hermespardini.com.br) bem 

como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das S.A. e na regulação da 

CVM. 

São Paulo, 18 de julho de 2022 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO 

Diretor Executivo de Finanças e               

Relações com Investidores 

Fleury S.A. 

CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA 

Diretor Executivo de Finanças e Relações 

com Investidores 

Instituto Hermes Pardini S.A. 

 

 

  

https://ri.fleury.com.br/
https://ri.hermespardini.com.br/
http://www.gov.br/cvm
http://www.b3.com.br/

