
como Companhia,  

Agente Fiduciário 

representando a comunhão dos titulares das debêntures objeto da presente Emissão 



Bookbuilding

Bookbuilding



"Celebram este "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 11ª (Décima Primeira) 

de Diagnósticos da América S.A." ("Escritura de Emissão", que inclui seus aditamentos):" 





.





U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 – FCPA UK Bribery 
Act



Bookbuilding



“3.1.1 . Nos termos dos artigos 62, inciso I, e 

289 da Lei das Sociedades por Ações, a ata da RCA foi arquivada na JUCESP em 17 de 

maio de 2019, sob o nº. 284.691/19-7 e publicada no DOESP e no jornal "Diário Comércio, 
Indústria & Serviços" em 31 de maio de 2019;” 

“3.1.2 . Nos termos do artigo 62, 

inciso II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações,  Escritura de Emissão Original foi 

inscrita na JUCESP em 6 de junho de 2019, sob o nº ED002919-1/000, o Primeiro 

Aditamento será inscrito na JUCESP e os demais aditamentos a esta Escritura de Emissão 

serão inscritos na JUCESP;” 

“6.1 Colocação. As Debêntures foram objeto de oferta pública de distribuição com 

esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 

476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de 

Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, sob (i) o regime de garantia firme de 

colocação, com relação a 40.000 (quarenta mil) Debêntures ("Quantidade Mínima da 

Emissão") ("Garantia Firme"); e (ii) o regime de melhores esforços de colocação, com 

relação a 20.000 (vinte mil) Debêntures. O público alvo das Debêntures são os Investidores 
Profissionais.  

6.1.1 Foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, observado que a Oferta 

somente seria efetivada se fosse colocada, no mínimo, a Quantidade Mínima da 

Emissão. Tendo em vista que (i) foi colocada a Quantidade Mínima da Emissão, mas 

(ii) não foi atingida a colocação de 60.000 (sessenta mil) Debêntures, o saldo de 

Debêntures não colocado no âmbito da Oferta correspondente a 20.000 (vinte mil) 

Debêntures é cancelado pela Companhia por meio do Primeiro Aditamento, sem a 

necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Companhia ou 

assembleia geral de Debenturistas. 

6.1.2 Tendo em vista que foi permitida a distribuição parcial, nos termos do artigo 

5º A da Instrução CVM 476, combinado com o artigo 31 da Instrução da CVM n.º 400, 

de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, o Investidor Profissional poderia, no 

ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão a que houvesse distribuição: 

da totalidade das Debêntures objeto da Oferta, sendo que, se tal condição 

não se implementasse e se o Investidor Profissional já tivesse efetuado o 

pagamento do Preço de Integralização da respectiva Debênture, referido 

Preço de Integralização seria devolvido, com seu consequente 

cancelamento, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 

dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes (sendo 

que, com base na legislação vigente nesta data, não há incidência de 

tributos), e aos encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias 

Úteis contados da data em que tivesse sido verificado o não implemento da 

condição, observados os procedimentos da B3 com relação às Debêntures 

que estejam custodiadas eletronicamente na B3; ou 

de uma proporção ou quantidade mínima de Debêntures originalmente objeto 

da Oferta, definida conforme critério do próprio Investidor Profissional, mas 



que não poderia ser inferior à Quantidade Mínima da Emissão, podendo o 

Investidor Profissional, no momento da aceitação, ter indicado que, 

implementando-se a condição prevista, pretendia receber a totalidade das 

Debêntures subscritas por tal Investidor Profissional ou quantidade 

equivalente à proporção entre a quantidade de Debêntures efetivamente 

distribuídas e a quantidade de Debêntures originalmente objeto da Oferta, 

presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor 

Profissional em receber a totalidade das Debêntures subscritas por tal 

Investidor Profissional, sendo que, se o Investidor Profissional tivesse 

indicado tal proporção, se tal condição não se implementasse e se o 

Investidor Profissional já tivesse efetuado o pagamento do Preço de 

Integralização da respectiva Debênture, referido Preço de Integralização 

seria devolvido, com seu consequente cancelamento, sem juros ou correção 

monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 

incidentes, se existentes (sendo que, com base na legislação vigente nesta 

data, não há incidência de tributos), e aos encargos incidentes, se existentes, 

no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tivesse sido 

verificado o não implemento da condição, observados os procedimentos da 

B3 com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na 

B3.” 

“6.2 Coleta de Intenções de Investimento. Foi adotado o procedimento de coleta de 

intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas, 

sem lotes mínimos ou máximos, que verificou e definiu, com a Companhia, observado o 
disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476 ("Procedimento de Bookbuilding"): 

6.2.1 a Remuneração, nos termos da Cláusula 7.12.2; e 

6.2.2 a realização da Emissão em série única e a quantidade de Debêntures emitida, nos 
termos da Cláusula 6.1. 

6.2.3 O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio do Primeiro 

Aditamento, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da 

Companhia ou assembleia geral de Debenturistas.” 

6.4. Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização

pro rata temporis



“7.2 Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de reais), na Data de Emissão.” 

“7.3 Quantidade. Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures.” 

.5 Séries. A Emissão será realizada em série única.” 

“7.12 Remuneração. A remuneração das Debêntures será a seguinte: 

7.12.1 Atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 

monetariamente; e 

7.12.2 Juros remuneratórios sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 

108,50% (cento e oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada da 

Taxa DI ("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 

por dias úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures ou a data 

de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 

efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado 

das Debêntures, de amortização extraordinária das Debêntures ou de vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta 

Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de 

Emissão, no dia 10 dos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro 

pagamento em 10 de dezembro de 2019 e o último, na Data de Vencimento. A Remuneração 
será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

J = VNe x (FatorDI - 1) 

Sendo que: 

J = valor unitário da Remuneração devida, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

FatorDI = produtório das Taxas DI com uso do percentual aplicado, desde a Primeira Data 

de Integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente 

anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) 
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 



DI

k

Sendo que: 

k = número de ordem de TDIk, variando de 1 (um) até nDI; 

nDI = número total de Taxas DI, sendo "nDI" um número inteiro; 

S = 108,50; 

TDIk = fator da Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com 

arredondamento, da seguinte forma: 

Sendo que: 

DIk = Taxa DI, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais. 

Observações: O fator resultante da expressão  é considerado com 16 

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 

Efetua-se o produtório dos fatores diários   sendo que, a cada fator diário 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o 
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "FatorDI" com 8 (oito) casas 

decimais, com arredondamento. 

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado 

pela entidade responsável por seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra 
forma.
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Arquivamento e publicação da ata da RCA

Inscrição desta Escritura de Emissão e seus aditamentos

Depósito para distribuição

Depósito para negociação

Registro da Oferta pela CVM

Registro da Oferta pela ANBIMA



Colocação



Coleta de Intenções de Investimento

Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding



Prazo de Subscrição

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização

pro rata temporis

Negociação

Número da Emissão

Valor Total da Emissão

Quantidade

Valor Nominal Unitário

Séries

Forma e Comprovação de Titularidade



Conversibilidade

Espécie

Data de Emissão

Prazo e Data de Vencimento

Pagamento do Valor Nominal Unitário

Remuneração

Atualização monetária

Juros remuneratórios

pro rata temporis

FatorDI



DI

k

Indisponibilidade Temporária, Extinção, Limitação e/ou Não Divulgação da Taxa DI



pro rata 

temporis

Repactuação Programada



Resgate Antecipado Facultativo

pro rata temporis

PUprêmio = Prêmio * Prazo Remanescente/252* PUdebênture 

pro rata temporis

Amortização Extraordinária Facultativa.



pro rata temporis

PUprêmio = Prêmio * Prazo Remanescente/252 * PUdebênture  

pro rata temporis

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado



pro rata 

temporis



Aquisição Facultativa

Direito ao Recebimento dos Pagamentos

Local de Pagamento

Prorrogação dos Prazos

Encargos Moratórios

pro rata temporis

pro rata temporis



Decadência dos Direitos aos Acréscimos

Imunidade Tributária

Vencimento Antecipado



pro rata temporis



rating

rating

pro rata temporis



rating



rating

rating



pro rata temporis



Publicidade









rating

a posteriori









caput



pro rata temporis

pro rata temporis


























