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FATO RELEVANTE 
 

Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e à Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica 
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, considerando a notícia veiculada nesta data 
em mídia eletrônica, está em análise a realização de uma oferta pública de distribuição 
primária e secundária com esforços restritos de ações de sua emissão, juntamente com 
determinados acionistas (“Oferta”). Neste momento, no entanto, a realização da Oferta ainda 
não foi deliberada pelos órgãos societários competentes e encontram-se pendentes de 
definição aspectos sobre a sua estrutura, inclusive volume, os quais serão objeto de 
deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião agendada para esta 
data. 

A Companhia manterá o mercado devidamente informado sobre quaisquer desdobramentos 
ou deliberações a respeito do assunto, em estrita observância à regulamentação aplicável, e 
esclarece que quaisquer comunicados aos acionistas e ao mercado relacionados ao assunto 
serão divulgados por meio de fato relevante nas páginas eletrônica da CVM 
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.rededorsaoluiz.com.br). 

São Paulo, 18 de maio de 2021. 

Otávio de Garcia Lazcano 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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RELEVANT FACT 

 

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Company”), in accordance with paragraph 4, article 157, of the Brazilian 

Corporation Law (Law nº 6404/76) and Instruction nº 358/02 issued by the Brazilian Securities 

Commission (CVM), hereby informs its shareholders and the market in general that, in view of information 

published in electronic media on this date, it is currently analyzing the possibility of launching a primary 

and secondary public offering of shares of the Company, together with certain of its shareholders 

(“Offering”). At this moment, however, the Offering has not obtained the required corporate approvals 

yet and there are aspects that have not been defined, including volume, which will be the subject of a 

meeting of the Board of Directors of the Company scheduled for today. 

 

The Company will keep the market duly informed about any developments or resolutions related to this 

matter and, pursuant to applicable regulations, the Company clarifies that any communications to its 

shareholders and that market related to this matter will be released through material facts in the web 

pages of CMV (www.cvm.gov.br), B3 (www.b3.com.br) and the Company (ri.rededorsaoluiz.com.br). 

São Paulo, May 18, 2021. 

Otávio de Garcia Lazcano 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 


