ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF Nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668
COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO

A Odontoprev S.A. (“Odontoprev” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foi informada por seus acionistas, ZNT Empreendimentos, Comércio e
Participações S.A. e Bradesco Saúde S.A., que foi concluída nesta data a reorganização
societária objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 14 de outubro de 2013.
Em decorrência da referida reorganização societária, a Odontoprev comunica, em conformidade
com o disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358, que: (i) Bradesco Saúde S.A. (“Bradesco
Saúde”) transferiu para ZNT Empreendimentos, Comércio e Participações S.A. (“ZNT”), nesta
data, por aporte de capital, a totalidade das ações por ela detidas, representativas de 43,5%
(quarenta e três inteiros e cinco décimos por cento) do capital social da Odontoprev; e (ii) na
mesma data, Bradesco Saúde adquiriu do Sr. Randal Luiz Zanetti (“Randal”) sua participação
indireta na Odontoprev, detida por meio da ZNT e da Santa Rita de Cássia, Empreendimentos,
Comércio e Participações S.A. (“Santa Rita”), correspondente a 6,5% (seis inteiros e cinco
décimos por cento) do capital social total da Odontoprev.
Dessa forma, a ZNT passou a deter 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do
capital social total da Odontoprev, e o Bradesco Saúde deixou de ser acionista direto da
Companhia, passando a ser o único acionista da ZNT, direta e indiretamente por meio de sua
participação na Santa Rita. Randal, por sua vez, deixou de ser acionista indireto da Companhia,
tornando-se acionista direto com participação de aproximadamente 1% (um por cento) das
ações da Odontoprev.
A Odontoprev comunica ainda que Randal apresentou, nesta data, sua renúncia ao cargo de
Diretor Presidente da Companhia, tendo o Conselho de Administração, em reunião realizada
também nesta data, eleito o Sr. Mauro Silvério Figueiredo para ocupar o referido cargo, com
prazo de mandato de 2 (dois) anos. Na mesma reunião, o Conselho de Administração deliberou
submeter à Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 27 de janeiro de 2014, proposta
de eleição de Randal como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração,
com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
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O Conselho de Administração deliberou ainda reconduzir para os cargos de Diretor da
Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos: (i) José Roberto Borges Pacheco,
designado como Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM nº
480/2009; (ii) José Maria Benozatti, como Diretor Clínico, cumulando o cargo de Diretor de
Operações, designado responsável pela área técnica de saúde da Companhia perante a ANS e o
CRO/SP; (iii) Renato Velloso Dias Cardoso, como Diretor de Desenvolvimento de Mercado; (iv)
Rose Gabay, como Diretora Corporativa; (v) Carlos Rogoginsky Junior, como Diretor Corporativo
e (vi) Luis André Carpintero Blanco, como Diretor Administrativo Financeiro.
Barueri, 02 de janeiro de 2014.

José Roberto Borges Pacheco
Diretor de Relações com Investidores
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São Paulo, 02 de janeiro de 2014.
À
Odontoprev S.A.
Alameda Tocantins, nº 125, 15º andar, Alphaville Industrial - CEP 06455-020
Barueri/SP
Att.: Sr. José Roberto Borges Pacheco – Diretor de Relação com Investidores
Ref.: Notificação de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
Servimo-nos da presente para informar que, em 02 de janeiro de 2014, Bradesco Saúde S.A.,
sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Barão de Itapagipe, nº 225 - parte, Rio Comprido, CEP 20261-901, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 92.693.118/0001-60 (“Bradesco Saúde”) transferiu para ZNT Empreendimentos, Comércio e
Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Canário, nº 80, apartamento 51-F, sala 1, Indianópolis, CEP 04521-000, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 02.978.532/0001-23 (“ZNT”), por aporte de capital, a totalidade das ações
por ela detidas, no montante total de 231.113.232 (duzentos e trinta e um milhões, cento e
treze mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias, representativas de 43,5% (quarenta e três
inteiros e cinco décimos por cento) do capital social total da Odontoprev S.A.(“Odontoprev” ou
“Companhia”), o que consolidou a participação de tais acionistas na Odontoprev.
Na mesma data, o Bradesco Saúde adquiriu do Sr. Randal Luiz Zanetti, brasileiro, casado,
cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.172.443 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 038.890.188-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº
125, 15º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020 (“Randal”) sua participação indireta na
Odontoprev, detida por meio da ZNT e da Santa Rita de Cássia Empreendimentos, Comércio e
Participações S.A. (“Santa Rita”), correspondente a 6,5% (seis inteiros e cincos décimos por
cento) do capital social total da Odontoprev.
Dessa forma, a ZNT passou a deter 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do
capital social total da Odontoprev, e o Bradesco Saúde deixou de ser acionista direto da
Companhia, passando a ser o único acionista da ZNT, direta e indiretamente por meio de sua
participação na Santa Rita. Randal, por sua vez, deixou de ser acionista indireto da Companhia,
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tornando-se acionista direto com participação de aproximadamente 1% (um por cento) das
ações da Odontoprev.
Por fim, solicitamos a V. Sas. que tomem as devidas providências para que as informações
constantes nesta carta sejam transmitidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&F
Bovespa, conforme previsto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

ZNT Empreendimentos, Comércio, e
Participações S.A.
Por:
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Bradesco Saúde S.A.
Por:

