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COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) comunica ao mercado, aos seus acionistas, clientes e funcionários que, 
por meio de sua controlada indireta, Atlântica Hospitais e Participações S.A. (“Atlântica Hospitais”), celebrou, nesta 
data, com Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (“BP”) e Fleury S.A. (“Fleury”), um Acordo de 
Associação para criação de uma nova companhia que atuará de forma apartada e independente e que será 
dedicada a coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico, com soluções preventivas, pesquisas clínicas 
e cuidado de excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente 
(“Transação”). 

 
A nova companhia será o veículo de uma associação paritária, tanto em relação aos percentuais de 

participação econômica, quanto em relação aos direitos de governança. Essa iniciativa prevê investimento de cerca 
de R$678 milhões nos cinco primeiros anos, a ser aportado por Atlântica Hospitais, BP e Fleury de forma igualitária, 
para criação de clínicas oncológicas e Câncer Centers para tratamentos de maior complexidade. 

 
O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo 

a aprovação pelo Banco Central do Brasil (Banco Central) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE. 

 
Por tratar-se de uma transação envolvendo partes relacionadas, o Bradesco demonstra o quadro abaixo com 

as informações exigidas nos termos do artigo 33, inciso XXXII e Anexo F da Resolução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) no 80/22: 

 

Transação 

Nome da Parte Relacionada Fleury 

Relação da Parte Relacionada 
com a Companhia 

O Bradesco detém, direta e indiretamente, 100% de participação nos capitais da 
Bradseg Participações S.A., da Atlântica Hospitais e da Bradesco Diagnóstico em 
Saúde S.A. (“Bradesco Diagnóstico”) 
 

A Bradesco Diagnóstico detém 29,98% das ações ordinárias do Fleury. 

Objeto da Transação e 
Principais Termos e Condições 

A Transação, sujeita à obtenção da aprovação do CADE e do Banco Central, tem 
por objeto a subscrição e integralização, em partes iguais, por Fleury, Atlântica 
Hospitais e BP, de 1/3 do capital social votante da nova companhia. O valor 
aproximado dos investimentos é de R$678 milhões, a serem aportados durante 
os cinco primeiros anos de operação. 
 

A governança da nova companhia também será paritária entre as partes. 
 

Como resultado, cada uma das partes acima será co-controladora da nova 
companhia, a qual terá como objetivo coordenar o cuidado da jornada do 
paciente oncológico, com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de 
excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e 
centrada no paciente. 
 

Data de assinatura: 17/05/2022 

Se, quando, de que forma e em 
que medida a contraparte na 
transação, seus sócios ou 
administradores participaram 
no processo 

A celebração do Contrato obteve as aprovações internas aplicáveis, seguindo 
todas as normas pertinentes. 

Justificativa pormenorizada das 
razões pelas quais a 
Administração do emissor 
considera que a transação 
observou condições 
comutativas ou prevê 
pagamento compensatório 
adequado 

A administração do Bradesco considera que a Transação observou condições 
comutativas, tendo em vista que as ações serão subscritas pela Atlântica 
Hospitais por um valor equivalente a, no mínimo, o valor pelo qual o Fleury e BP 
subscreverão as ações da Companhia a ser criada. 
 

As aprovações internas aplicáveis também foram observadas, conforme  boas 
práticas de governança, conduta, ética e transparência e sem conflitos de 
interesses. 

 
Os documentos relativos à Transação estão arquivados na sede da Companhia. 
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