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FATO RELEVANTE
O Grupo Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo
157 da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e mercado
em geral que, nesta data, o Conselho de Administração, em linha com o parecer do
Conselho Fiscal emitido em 24 de março de 2020, aprovou a prorrogação do prazo para
pagamento de remuneração aos acionistas, sob a forma de dividendos, aprovado em 19 de
fevereiro de 2020. Adicionalmente, a Companhia está em fase final de contratação de
operações de captação para o reforço do capital de giro.
Tendo em vista a incerteza e volatilidade do cenário atual, em razão da pandemia do Covid19, a administração da Companhia avalia ser prudente prorrogar a data de pagamento dos
dividendos e realizar a captação de recursos financeiros como medidas de caráter
preventivo, de modo que a Companhia possa atravessar este período com reserva de caixa
ainda mais robusta para suprir as necessidades que possam surgir.
Prorrogação do prazo para pagamento dos dividendos
O pagamento dos dividendos ficará prorrogado para o dia 15 de dezembro de 2020, sem
incidência de correção monetária ou remuneração, sendo que as demais condições da
distribuição de dividendos permanecerão inalteradas, sendo: (a) valor da distribuição de R$
197.765.696,39 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos
e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), correspondente a R$ 0,62428363855 por ação
(b) data base da composição acionária para o pagamento do dividendo como o dia 26 de
fevereiro de 2020 e (c) data “ex” dividendos a partir de 27 de fevereiro de 2020 (inclusive).
Essa proposta será submetida à ratificação da Assembleia Geral Ordinária agendada para
27 de abril de 2020.
Mais informações sobre a referida distribuição de dividendos podem ser obtidas nas atas de
reunião do Conselho de Administração realizadas em 19 de fevereiro de 2020 e 26 de março
de 2020 e no Aviso aos Acionistas divulgado em 19 de fevereiro de 2020.
Contratação de operações de captação nos mercados financeiro e de capitais
A Companhia está em processo final para a contratação de operações de captação nos
mercados financeiro e de capitais no montante aproximado de R$ 550 milhões.
Mais informações sobre tais operações serão divulgadas ao mercado após a celebração dos
respectivos contratos.
São Paulo, 26 de março de 2020.
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Fleury S.A. ("Grupo Fleury” or “Company"), pursuant to paragraph 4 of article 157 of
Law 6,404/76 and CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in
general that, on this date, the Board of Directors, in line with the Fiscal Council’s
opinion issued on March 24, 2020, approved the extension of the payment date of
remuneration to shareholders, in the form of dividends, approved on February 19, 2020.
Additionally, the Company is in the final contracting stage for funding operations to
reinforce its working capital.
In view of the uncertainty and volatility of the current scenario, due to the Covid-19
pandemic, the Company's management considers it prudent to extend the dividend
payment date and raise funds as preventive measures, so that the Company can face
this period with an even more robust cash reserve to meet the needs that may arise.
Extension of the payment date of dividends
The payment date of dividends will be extended to December 15, 2020, with no
monetary restatement or remuneration, being that the other conditions for the
distribution of dividends will remain unchanged, being: (a) the amount of the
distribution of R$ 197,765,696.39 (one hundred and ninety-seven million, seven hundred
and sixty-five thousand, six hundred and ninety-six Brazilian reais and thirty-nine
centavos), corresponding to R$ 0.62428363855 per share (b) base date of the
shareholding composition for the payment of the dividend such as February 26, 2020
and (c) “ex” dividend date as of February 27, 2020 (inclusive).
This proposal will be submitted for ratification to the Annual Shareholders Meeting
scheduled for April 27, 2020.
More information on this dividend distribution can be obtained in the minutes of the
Board of Directors' meeting held on February 19, 2020 and March 26, 2020 and in the
Notice to Shareholders released on February 19, 2020.
Contracting of funding operations in the financial and capital markets
The Company is in the final process of contracting funding operations in the financial
and capital markets in the amount of approximately R$ 550 million.
More information on such operations will be disclosed to the market after the
execution of the respective contracts.
São Paulo, March 26th, 2020
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Chief Financial and Investor Relations Officer

