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Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração nos 

termos do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 

alterada 

 

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 11 de setembro de 2020, o 
Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, o aumento do capital social 

da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra 

de ações no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Aumento 

de Capital”). 

Em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso XXXII, da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), 

a Companhia apresenta abaixo as informações acerca do Aumento de Capital, na forma requerida 
no artigo 5º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480. 

1 Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado 

O Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2014, o Segundo Plano de Opção de Compra de 

Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de 

fevereiro de 2018, e o Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de março de 2019. 

2 Valor do aumento de capital e do novo capital social 

O montante total do aumento de capital foi de R$ 120.221.564,75 (cento e vinte milhões, duzentos 

e vinte e mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). O capital social da 

Companhia passou a ser de R$ 5.646.453.161,33 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e seis 
milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos). 

3 Número de ações emitidas de cada espécie e classe 

Foram subscritas 6.094.325 (seis milhões, noventa e quatro mil, trezentas e vinte e cinco) novas 

ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

4 Preço de emissão das novas ações 

Foram subscritas: (i) 205.399 (duzentas e cinco mil, trezentos e noventa e nove) ações pelo preço 

de emissão de R$ 2,146178 (dois reais e cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e oito 

milionésimos de centavos) por ação; (ii) 1.052.669 (um milhão, cinquenta e dois mil, seiscentas e 

noventa e nove) ações pelo preço de emissão de R$ 6,631690 (seis reais e seiscentos e trinta e 



um mil, seiscentos e noventa milionésimos de centavos) por ação; (iii) 740.838 (setecentas e 

quarenta mil, oitocentas e trinta e oito) ações pelo preço de emissão de R$ 9,271490 (nove reais e 

duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa milionésimos de centavos) por ação; (iv) 

1.650.039 (um milhão, seiscentas e cinquenta mil e trinta e nove) ações pelo preço de emissão de 
R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por ação; (v) 26.666 (vinte e seis mil, seiscentas 

e sessenta e seis) ações pelo preço de emissão de R$ 23,94 (vinte e três reais e noventa e quatro 

centavos) por ação; (vi) 2.367.881 (dois milhões, trezentas e sessenta e sete mil, oitocentas e 

oitenta e uma) ações pelo preço de emissão de R$ 32,25 (trinta e dois reais e vinte e cinco 

centavos) por ação; e (vii) 50.833 (cinquenta mil e oitocentas e trinta e três) ações pelo preço de 
emissão de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) por ação. 

5 Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em 

que são negociadas: 

(a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: 

(em R$) 2019 2018 2017 

Mínima 29,10 16,50 - 

Média 44,57 24,20 - 

Máxima 69,14 29,81 - 

(b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: 

(em R$) 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 

Mínima 38,00 33,50 53,50 39,92 32,47 29,10 23,60 21,50 16,50 - 

Média 55,23 63,16 59,97 47,15 37,20 33,05 26,25 24,55 21,38 - 

Máxima 68,01 76,33 69,14 57,40 42,33 35,44 29,08 27,50 24,25 - 

(c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:  

(em R$) Ago/20 Jul/20 Jun/20 Mai/20 Abr/20 Mar/20 

Mínima 66,20 63,70 61,75 52,59 37,35 33,50 

Média 68,92 66,25 64,50 57,10 53,02 48,67 

Máxima 74,50 69,65 68,28 63,26 57,54 64,04 

(d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias 

R$ 68,20. 

6 Percentual de diluição potencial resultante da emissão 

O Aumento de Capital resultou em diluição patrimonial de 0,999%. 

 

São Paulo, 17 de setembro de 2020. 

Glauco Desiderio  
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