
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO D E 2017 

  



DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 
NIRE 35.300.172.507 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO D E 2017 

 

O Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. (“Companhia ”) submete à 
apreciação dos Senhores Acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
pela Companhia no dia 20 de dezembro de 2017 às 14:00 horas (“AGE”), conforme Edital de 
Convocação disponibilizado no website da Companhia (www.dasa3.com.br), no website da B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) 
em 5 de dezembro de 2017, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal 
Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2017, as 
seguintes propostas: (A) ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial 
Ltda. como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação 
(“Laudo ”), com base no critério contábil, do patrimônio líquido da Cromossomo Participações II S.A., 
sociedade por ações fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Joaquim Floriano, nº 413, conjunto 112, parte B, Itaim Bibi, CEP 04534-011, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 14.167.188/0001-71 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.300.411.714 (“Cromo II ”) na data-base de 30 de setembro de 2017, a ser incorporado pela 
Companhia, nos termos e condições descritos no Protocolo e Justificação de Incorporação 
(“Protocolo ”), celebrado entre as administrações das companhias envolvidas em 27 de novembro 
de 2017 (“Incorporação ”); (B) exame e aprovação do Laudo; e (C) aprovação dos termos e 

condições do Protocolo e da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo. 

Em relação aos pontos acima, a Administração submet e aos acionistas da Companhia as 
seguintes propostas aprovadas em Reunião do Conselh o de Administração realizada em 4 de 
dezembro de 2017 (“Proposta”): 

1 A ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como 
empresa independente especializada para fins de elaboração do Laudo. 

1.1 As informações exigidas pelo artigo 21 da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”) 
(Informações sobre Avaliadores) constituem o Anexo 1  à presente Proposta. 

2 O exame e a aprovação do Laudo, o qual constitui o Anexo 2  à presente Proposta. 

3 A aprovação dos termos e condições do Protocolo relacionado à Incorporação celebrado em 
27 de novembro de 2017 entre as administrações da Companhia e da Cromo II, o qual 
constitui o Anexo 3  à presente Proposta e que foi preparado em observância ao disposto 



nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A. ”), contendo as condições e 

justificativas para a realização da Incorporação. 

4 Após as deliberações dos itens acima, as quais são etapas para aprovação da Incorporação, 
a Administração submete aos acionistas, ainda, a proposta para a aprovação da 
Incorporação, em decorrência da qual a Cromo II será extinta e sucedida pela Companhia, 
sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações. No contexto da 
Incorporação não haverá relação de troca de ações ou aumento de capital, conforme previsto 
no Protocolo, não sendo aplicável o disposto no Artigo 264 da Lei das S.A. 

4.1 As informações exigidas pelo artigo 20-A da ICVM 481 (Incorporação) constituem o Anexo 4  

à presente Proposta. 

Não haverá direito de recesso aos acionistas da Cromo II, tendo em vista que os acionistas da Cromo 
II já manifestaram sua decisão de votar favoravelmente à Incorporação nos termos e condições do 
Protocolo, de forma que não haverá acionista da Cromo II dissidente de tal deliberação.  

As disposições legais referentes ao direito de recesso limitam tal direito aos acionistas da 
incorporada. Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da Incorporação nem a 
emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, não haverá relação de substituição 
de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação de substituição previsto no Artigo 
264 da Lei das S.A. Por esta razão, não haverá direito de recesso em decorrência do art. 264 da Lei 
das S.A. 

A Administração anexa à presente Proposta os seguintes documentos:  

• Anexo 1 – Informações sobre Avaliadores 

• Anexo 2 – Laudo 

• Anexo 3 – Protocolo 

• Anexo 4 – Informações sobre a Incorporação  

− Anexo 4.1 – Parecer do Comitê de Avaliação de Operações com Partes Relacionadas 
da Companhia em reunião realizada no dia 1 de dezembro de 2017 e ata de reunião 
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 4 de dezembro de 2017, 
que deliberou sobre a aprovação do Protocolo e da Incorporação 

− Anexo 4.2 – Demonstrações Financeiras da Cromo II com data-base de 30 de 
setembro de 2017 

Por fim, todos os documentos referentes às propostas para deliberação da AGE estão disponíveis 
na sede Companhia, no website da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 

 

Cordialmente, 

 

Romeu Côrtes Domingues 

Presidente do Conselho de Administração  



ANEXO 1 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO D E 2017 

Anexo 21 da ICVM 481 
Informações sobre Avaliadores 

1 Listar os avaliadores recomendados pela administr ação 

Apsis Consultoria Empresarial Ltda. (“Apsis ”). 

2 Descrever a capacitação dos avaliadores recomenda dos 

A Apsis é uma empresa com mais de 37 (trinta e sete) anos de experiência dedicados a 
encontrar a melhor solução nas tomadas de decisão de negócios. A Apsis se destaca de 
forma independente no cenário brasileiro de consultoria de valor, entregando expertise em 
avaliações. 

3 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remune ração dos avaliadores 
recomendados 

A remuneração total da Apsis foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para elaboração do Laudo, 
nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A. A cópia da proposta de trabalho da Apsis 
para a elaboração do Laudo está disponível para consulta no website da Companhia 
(www.dasa3.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bm3.com.br) e da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 

4 Descrever qualquer relação relevante existente no s últimos 3 (três) anos entre 
os avaliadores recomendados e partes relacionadas à  companhia, tal como 
definidas pelas regras contábeis que tratam desse a ssunto 

Não obstante a Apsis ser prestadora de serviços da Companhia e ter elaborado laudos de 
avaliação para outras operações societárias da Companhia, a Apsis não teve nos últimos 3 
(três) anos qualquer relação relevante com partes relacionadas à Companhia, tal como 
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto. 

  



ANEXO 2 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO D E 2017 

Laudo de Avaliação  

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Laudo de Avaliação inicia-se na página seguinte) 

















































ANEXO 3 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Protocolo e Justificação de Incorporação 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Protocolo e Justificação de Incorporação inicia-se na página seguinte) 



 

 

 

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA CROMOSSOMO 

PARTICIPAÇÕES II S.A. PELA  

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular: 

(1) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri, 

Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o 

nº 61.486.650/0001-83 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o 

NIRE  35.300.172.507, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“DASA”); 

e 

(2) CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, conjunto 112, parte B, 

Itaim Bibi, CEP 04534-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.167.188/0001-71 e na JCUESP 

sob o NIRE  35.300.411.714, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social 

(“Cromo II” e, quando referida conjuntamente com a DASA, “Partes” e, individualmente, 

como “Parte”),  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) A DASA é uma companhia com registro de emissora de valores mobiliários perante a CVM 

na categoria “A” com ações negociadas no segmento tradicional de listagem da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e tem por objeto: (i) a prestação de serviços auxiliares de apoio 

diagnóstico (SAD) a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, 

companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar, outras modalidades 

de custeio da saúde, incluindo análises clínicas e vacinação, diretamente, ou em caráter 

suplementar, por intermédio de laboratórios contratados; bem como outros serviços 

auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), exclusivamente através de empresas médicas 

especializadas, como exemplo nas áreas de: a) citologia e anatomia patológica; b) 

diagnóstico por imagem e métodos gráficos; e c) medicina nuclear; (ii) a prestação de 

serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas médicas, procedimentos 

ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para a realização de 

procedimentos cirúrgicos e exames complementares e administração de medicamentos para 

pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, 

entidades de assistência médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; (iii) 

a exploração de atividades relativas a: (a) realização de exames em alimentos e substâncias 

para fins de avaliar riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, de equipamentos 

médico-hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (c) elaboração, 

edição, publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de 

comunicação escrita, destinados à divulgação científica ou das atividades compreendidas no 

âmbito de atuação da Companhia; (d) outorga e administração de franquia empresarial, 

compreendendo fundo de propaganda e divulgação, treinamento e seleção de mão-de-obra, 



 

 

indicação de fornecedores de equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e (iv) a 

participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, 

quotista ou acionista. 

(B) A Cromo II, acionista da DASA, é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por 

objeto a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior na qualidade 

de quotista ou acionistas; 

(C) atualmente, o ativo da Cromo II compreende seu investimento na DASA, consistente em 

231.292.699 (duzentos e trinta e um milhões duzentas e noventa e duas mil seiscentas e 

noventa e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da DASA, representativas 

de, aproximadamente, 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento) do capital 

social da DASA; 

(D) a DASA e a Cromo II pretendem realizar a incorporação da Cromo II pela DASA; e 

(E) o Comitê de Avaliação de Operações com Partes Relacionadas da DASA e o Conselho de 

Administração da DASA aprovaram, em reuniões realizadas nesta data, a incorporação da 

Cromo II. 

RESOLVEM, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e com observância da das normas aplicáveis 

da CVM, celebrar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), visando regular 

os termos e condições aplicáveis à incorporação da Cromo II pela DASA (“Incorporação”), 

condicionada às aprovações mencionadas no item 5.1 abaixo.  

1 OBJETO 

1.1 O objeto do presente Protocolo é estabelecer as bases da proposta de Incorporação a ser 

levada à deliberação dos acionistas das Partes, observado o disposto no item 4.1.2 abaixo. 

Caso a proposta objeto deste Protocolo seja aprovada:  

1.1.1 a DASA incorporará a totalidade do patrimônio líquido da Cromo II, a valor contábil, 

e sucederá a Cromo II em todos os seus direitos e obrigações, com efeitos a partir 

da aprovação deste Protocolo pelas respectivas Assembleias Gerais das Partes;  

1.1.2 a Cromo II será extinta e, como consequência, as ações representativas do capital 

social da Cromo II serão canceladas e extintas, sendo que o capital social da DASA 

permanecerá inalterado após a Incorporação, nos termos do disposto no item 4.1.2; 

e 

1.1.3 as ações de emissão da DASA detidas pela Cromo II serão canceladas e novas 

ações, na mesma quantidade, serão emitidas para os atuais acionistas da Cromo II. 

2 JUSTIFICAÇÃO E INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA 

INCORPORAÇÃO 

2.1 Benefícios. A Incorporação acarretará na simplificação da estrutura acionária e redução de 

atividades administrativas e custos operacionais do Grupo DASA, além de tornar a 

administração conjunta mais eficiente. 



 

 

2.2 Ágio. Conforme previsto nas Instruções CVM nº 319/99 e 349/01, para fins da Incorporação 

da Cromo II pela DASA, a Cromo II deve ter o valor do seu patrimônio líquido reduzido em 

30 de setembro de 2017 do valor do ágio contábil remanescente, no montante de 

R$ 1.853.301.159,98 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e três milhões, trezentos e um mil, 

cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), líquido de efeitos do benefício 

fiscal do ágio, no montante de R$ 353.368.641,35 (trezentos e cinquenta e três milhões, 

trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), 

que as administrações entendem como benefício econômico decorrente de provável redução 

futura de tributos após o processo de Incorporação, nos termos do Laudo constante do 

Anexo 3.1 a este Protocolo.  

2.3 Como consequência da Incorporação, a DASA poderá amortizar fiscalmente o ágio no valor 

total de R$ 1.039.319.533,39 (um bilhão, trinta e nove milhões, trezentos e dezenove mil, 

quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) registrado quando da aquisição pela 

Cromo II, em 2014, de sua participação em DASA, que poderá resultar no benefício 

econômico descrito no item 2.2, no montante de R$ 353.368.641,35 (trezentos e cinquenta 

e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e 

cinco centavos). Os benefícios advindos da amortização fiscal do ágio serão aproveitados 

por todos os acionistas da DASA. 

2.4 A administração da Companhia entende que a Incorporação beneficiará a todos os acionistas 

da Companhia, independente de espécie ou classe, sendo que, na medida em que não 

haverá aumento de capital em decorrência da Incorporação, não haverá diluição da 

participação atualmente detida pelos atuais acionistas no capital social da Companhia. 

3 AVALIAÇÃO 

3.1 Avaliação. As Partes concordam que, na forma do laudo de avaliação constante do Anexo 

3.1 a este Protocolo (“Laudo”), o patrimônio líquido da Cromo II, teve seu valor determinado 

com base no critério contábil, pela APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., inscrita 

no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 005112/O-9 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 

6º Andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Avaliadora”), na data 

de referência de 30 de setembro de 2017, com base no balanço patrimonial elaborado pela 

administração da Cromo II na mesma data e para esse fim específico.  

3.1.1 De acordo com as informações constantes do Laudo, o valor do acervo líquido da 

Cromo II em 30 de setembro de 2017, excluindo a conta que registra o próprio 

investimento na DASA, incorporadora, é de R$ 353.368.640,83 (trezentos e 

cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais 

e oitenta e três centavos). Esse valor é composto exclusivamente: (i) pelo ativo fiscal 

diferido decorrente do benefício proveniente da amortização fiscal do ágio associado 

ao investimento na própria DASA, no valor de R$ 353.368.641,35 (trezentos e 

cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um 

reais e trinta e cinco centavos); e (ii) pelo acervo líquido negativo de R$ 0,52 

(cinquenta e dois centavos), relacionado aos outros ativos e passivos da sociedade. 

3.1.2 Nos termos do Artigo 6º, parágrafo 1º da Instrução CVM nº 319/99, a totalidade do 



 

 

acervo líquido da Cromo II será registrada em contrapartida a conta de reserva 

especial de ágio na incorporação, sem aumento de capital, tendo em vista o disposto 

na Cláusula 3.1.1 acima. 

3.2 Variações patrimoniais. Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, as variações 

patrimoniais da Cromo II posteriores à data-base de 30 de setembro de 2017 serão 

absorvidas pela DASA e registradas diretamente em suas demonstrações financeiras. 

3.3 Conflito. A Avaliadora declarou não ter interesse, direto ou indireto, nas sociedades 

envolvidas na Incorporação ou, ainda, no tocante à própria Incorporação, que pudesse 

impedir ou afetar a preparação do Laudo a ela solicitado, para fins da Incorporação. 

3.4 Avaliação para fins do Artigo 264 da Lei das S.A. Tendo em vista que não haverá aumento 

de capital decorrente da Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de 

aumento de capital, conforme descrito no item 4.1.2(iii), não haverá relação de substituição 

de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação de substituição previsto no 

Artigo 264 da Lei das S.A. Os únicos elementos ativos e passivos da Cromo II na data-base 

de 30 de setembro de 2017, além da participação na própria DASA e do ativo fiscal diferido 

decorrente do benefício proveniente da amortização fiscal do ágio associado ao investimento 

na própria DASA, são Caixa e equivalentes de Caixa e Créditos Fiscais, no montante de R$ 

9.064.270,03 (nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e três centavos), 

e Dividendos a Pagar e Tributos a Recolher, no montante de R$ 9.064.270,55 (nove milhões, 

sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) e que, portanto, 

se aproximam e, somados, levam ao valor negativo de R$ 0,52. Os referidos passivos serão 

liquidados na medida em que os ativos de mesmo valor forem sendo realizados. Por sua 

natureza, os valores de tais ativos e passivos registrados na contabilidade da Cromo II 

correspondem a seus valores de mercado que seriam utilizados para os fins no Artigo 264 

da Lei das S.A., caso tal dispositivo fosse aplicável. O Laudo corrobora que tais ativos e 

passivos encontram-se avaliados a valor de mercado. 

4 ASPECTOS GERAIS DA INCORPORAÇÃO 

Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, a Incorporação será implementada de 

acordo com as seguintes bases: 

4.1 Capital social  

4.1.1 Composição atual 

(i) Cromo II. O capital social da Cromo II, totalmente subscrito e integralizado, 

é de R$ 3.109.711.060,00 (três bilhões, cento e nove milhões, setecentos e 

onze mil e sessenta reais), dividido em 3.109.711.060 (três bilhões, cento e 

nove milhões, setecentos e onze mil e sessenta) ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre as acionistas da seguinte 

forma: 

 

 



 

 

Acionista # % 

Cromossomo Participações III S.A. 3.109.710.960 99,99999678 

Espólio de Edson de Godoy Bueno 51 0,00000164 

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 49 0,00000158 

Total 3.109.711.060 100,00 

(ii) DASA. O capital social da DASA, totalmente subscrito e integralizado, é de 

R$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, 

quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e 

nove centavos), dividido em 311.851.140 (trezentos e onze milhões, 

oitocentas e cinquenta uma mil, cento e quarenta) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma: 

Acionista # % 

Espólio de Edson de Godoy Bueno 37.505.119 12,02660955 

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 36.034.265 11,55495696 

Cromossomo Participações II S.A. 231.292.699 74,16766185 

Outros 6.984.859 2,23980550 

Ações Tesouraria 34.198 0,01096613 

Total 311.851.140 100,00 

4.1.2 Efeitos da Incorporação no capital social das Partes 

(i) A DASA absorverá a totalidade dos ativos e passivos da Cromo II e que 

compreendem a participação da Cromo II na DASA, consistente em 

231.292.699 (duzentos e trinta e um milhões duzentas e noventa e duas mil 

seiscentas e noventa e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, de 

emissão da DASA, representativas de, aproximadamente, 74,17% (setenta e 

quatro vírgula dezessete por cento) do capital social da DASA.  

(ii) Tendo em vista o disposto no item 4.1.2(i), a Incorporação resultará na 

transferência das 231.292.699 (duzentos e trinta e um milhões duzentas e 

noventa e duas mil seiscentas e noventa e nove) ações ordinárias, sem valor 

nominal, de emissão da DASA e de titularidade da Cromo II aos atuais 

acionistas da Cromo II listados no item 4.1.1(i). 

(iii) A Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, o qual 

permanecerá inalterado, considerando que os ativos e passivos da Cromo II 

possuem valor aproximado e são neutralizados e, portanto, não haverá 

alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas da 

DASA, nem a emissão de novas ações. 

(iv) Os referidos passivos serão liquidados na medida em que os ativos forem 

sendo realizados pela DASA. 



 

 

(v) Não haverá, como resultado da Incorporação, qualquer alteração nos direitos 

patrimoniais e políticos das ações de emissão da DASA existentes, e as 

ações de emissão da DASA transferidas aos acionistas da Cromo II listados 

no item 4.1.1(i) manterão seus direitos patrimoniais e políticos, idênticos às 

demais ações de emissão da DASA atualmente em circulação, incluindo, sem 

limitação, os dividendos integrais e/ou juros sobre capital (ou outras 

remunerações) que vierem a ser declarados pela DASA após a aprovação da 

Incorporação, mesmo que com base em resultados anteriores à 

Incorporação. Caso a Incorporação seja implementada, as ações de emissão 

da Cromo II serão canceladas. 

4.2 Direito de Recesso. As disposições legais referentes ao direito de recesso limitam tal direito 

aos acionistas da incorporada, cujos acionistas já manifestaram sua decisão de aprovar a 

Incorporação por unanimidade; portanto, não haverá direito de recesso para os acionistas da 

DASA. Tendo em vista o disposto no item 3.4, não haverá direito de recesso em decorrência 

do art. 264 da Lei das S.A. 

4.3 Relação de Troca. No contexto da Incorporação não há relação de troca de ações ou 

aumento de capital e a DASA está incorporando sua acionista Cromo II, detentora de 

231.292.699 (duzentos e trinta e um milhões duzentas e noventa e duas mil seiscentas e 

noventa e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da DASA, representativas 

de, aproximadamente, 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento) do capital 

social total da DASA. 

4.4 Extinção e Sucessão. Caso a Incorporação venha a ser aprovada, a Cromo II será extinta 

e universalmente sucedida pela DASA, sem solução de continuidade, em todos os seus 

ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza.  

5 ATOS DA INCORPORAÇÃO 

5.1 A efetivação da Incorporação dependerá, ainda, dos seguintes atos: 

5.1.1 Reuniões: (i) do Comitê de Avaliação de Operações com Partes Relacionadas da 

DASA; e (ii) do Conselho de Administração da DASA para deliberar sobre a proposta, 

a ser submetida aos acionistas da DASA, de aprovação do Protocolo, do Laudo e da 

Incorporação e ratificação da contratação da Avaliadora; 

5.1.2 Aprovação pelos (i) titulares das notas promissórias comerciais da quarta emissão 

pública, em série única, da DASA; (ii) debenturistas da sétima emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de emissão da DASA; 

e (iii) debenturistas da oitava emissão de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, de emissão da DASA; 

5.1.3 Assembleia Geral da DASA para deliberar sobre: (i) o Protocolo; (ii) a ratificação da 

contratação da Avaliadora; (iii) o Laudo; (iv) a Incorporação; e (v) a autorização para 

que a Diretoria pratique os atos necessários para a implementação das deliberações 

anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da DASA; e 

5.1.4 Assembleia Geral da Cromo II para deliberar sobre: (i) o Protocolo; (ii) a 



 

 

Incorporação; e (v) a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários 

para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos 

acionistas da Cromo II. 

5.2 Considerando que Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, seu Estatuto 

Social se manterá inalterado. 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Independência das disposições. A eventual declaração por qualquer tribunal de nulidade 

ou a ineficácia de qualquer das avenças contidas neste Protocolo não prejudicará a validade 

e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar 

seus melhores esforços de modo a ajustar-se validamente para obter os mesmos efeitos da 

avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz. 

6.2 Acordo integral, anexos e aditamentos. Este Protocolo e seus anexos constituem a 

totalidade dos entendimentos e avenças dos administradores das Partes, conforme aplicável, 

com relação às matérias aqui reguladas. Este Protocolo e seus anexos somente poderão ser 

alterados ou aditados por meio de instrumento escrito assinado por todos os administradores 

das Partes. 

6.3 Arquivamento. Aprovada a Incorporação pelas acionistas das Partes, competirá à 

administração da DASA promover o arquivamento e a publicação de todos os atos relativos 

à Incorporação nos termos do artigo 227, §3º, da Lei das S.A., e realizar os registros 

necessários perante as repartições federais, estaduais e municipais competentes. Os custos 

e despesas decorrentes da implementação da Incorporação serão de responsabilidade da 

DASA. 

6.4 Lei aplicável. Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da República 

Federativa do Brasil. 

6.5 Resolução de Controvérsias. Quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes deste 

Protocolo, ou de qualquer modo a ele relacionadas, inclusive quanto à sua existência, 

validade, cumprimento, interpretação ou extinção, envolvendo qualquer das Partes, inclusive 

seus sucessores a qualquer título, serão resolvidas por meio de arbitragem perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, de acordo com seu Regulamento de Arbitragem. 

6.6 Demonstrações Financeiras. As informações financeiras que serviram de base para a 

Incorporação observaram a dispensa prevista no artigo 10 da Instrução da CVM nº 565, de 

15 de junho de 2015. 

6.7 Aprovações. A realização da Incorporação não estará sujeita à submissão a ou aprovação 

de qualquer autoridade brasileira ou estrangeira, incluindo, mas não se limitando a 

aprovações regulatórias ou concorrenciais. 

6.8 Documentos. O presente Protocolo, o Laudo e demais documentos aqui mencionados serão 

disponibilizados aos acionistas oportunamente, na sua sede social da DASA e nos sites de 

relações com investidores da DASA (www.dasa.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 

(www.b3.com.br). 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/


 

 

6.9 Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., a certidão da Incorporação passada pelo registro 

de empresas será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e 

privados competentes, da sucessão universal pela DASA em relação aos bens, direitos, 

pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, 

sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação da Cromo II 

pela DASA. 

7 Conclusão 

Em face dos elementos expostos, que incluem todos os requisitos dos Artigos 224 e 225 da 

Lei da S.A., as administrações da DASA e da Cromo II entendem que a Incorporação atende 

aos interesses das Partes envolvidas e de seus acionistas, motivo pelo qual recomendam a 

sua implementação. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de 

Incorporação em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo 

assinadas.  

São Paulo, 27 de novembro de 2017. 
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ANEXO 4 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Anexo 20-A da ICVM 481 

Informações sobre a Incorporação 

1 Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei nº 

6.404, de 1976 

O Protocolo e Justificação de Incorporação da Cromo II pela Companhia encontra-se no 

Anexo 3 à presente Proposta. 

2 Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de 

voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades subsistentes ou 

resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou dos quais o 

controlador da companhia seja parte 

Em 27 de setembro de 2017, foi celebrado acordo de acionistas entre Cromossomo 

Participações II S.A. e Logistics V Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia, e, 

como intervenientes anuentes, Diagnósticos da América S.A., Luis Vitor de Lima Salomão, 

Paulo Sérgio Zoppi, Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., Maria Cristina 

Falleiros de Paula Salomão e Maria Lucia Bighetti Zoppi, que está arquivado na sede da 

Companhia e está disponível para consulta no website da Companhia (www.dasa3.com.br), 

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bm3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br). 

3 Descrição da operação, incluindo: 

(a) Termos e Condições 

Descrição da Operação. Incorporação da totalidade do patrimônio líquido da Cromo II, 

avaliado com base no critério contábil, pela Companhia. A Cromo II será extinta e sucedida 

em todos os seus direitos e obrigações pela Companhia, sem solução de continuidade, com 

efeitos a partir da aprovação do Protocolo pelas respectivas assembleias gerais de acionistas 

das sociedades envolvidas. 

Efeitos no Capital Social. A Incorporação não resultará em aumento de capital da 

Companhia, o qual permanecerá inalterado, considerando que os únicos ativos e passivos 

da Cromo II, além da participação na própria Companhia e do ativo fiscal diferido decorrente 

do benefício proveniente da amortização fiscal do ágio associado ao investimento na própria 

Companhia, são Caixa e equivalentes de Caixa e Créditos Fiscais, no montante de 

R$ 9.064.270,03 (nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e três 

centavos), e Dividendos a Pagar e Tributos a Recolher, no montante de R$ 9.064.270,55 

(nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) 

e que, portanto, se aproximam e, somados, levam ao valor negativo de R$ 0,52. 

Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas 

da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e efeito todos 

os artigos do Estatuto Social da Companhia. As ações de emissão da Companhia detidas 

http://www.bm3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


pela Cromo II serão transferidas para os acionistas da Cromo II em decorrência de sua 

extinção por força da Incorporação. 

Direito de Recesso. Não haverá direito de recesso aos acionistas da Cromo II, tendo em vista 

que os acionistas da Cromo II já manifestaram sua decisão de votar favoravelmente à 

Incorporação nos termos e condições do Protocolo, de forma que não haverá acionista da 

Cromo II dissidente de tal deliberação.  

As disposições legais referentes ao direito de recesso limitam tal direito aos acionistas da 

incorporada. Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da Incorporação 

nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, não haverá relação 

de substituição de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação de 

substituição previsto no Artigo 264 da Lei das S.A. Por esta razão, não haverá direito de 

recesso em decorrência do art. 264 da Lei das S.A. 

(b) Obrigações de indenizar: (i) os administradores de qualquer das companhias 

envolvidas; (ii) caso a operação não se concretize 

Não há. 

(c) Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 

sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação 

Não haverá como resultado da Incorporação qualquer alteração nos direitos, vantagens e 

restrições das ações de emissão da Companhia, e as ações da Companhia emitidas aos 

acionistas da Cromo II (listados abaixo) manterão seus direitos patrimoniais e políticos 

idênticos às demais ações de emissão da Companhia atualmente em circulação, incluindo, 

sem limitação, os dividendos integrais e/ou juros sobre capital (ou outras remunerações) que 

vierem a ser declarados pela Companhia após a aprovação da Incorporação, mesmo que 

com base em resultados anteriores à Incorporação. Caso a Incorporação seja implementada, 

as ações de emissão da Cromo II serão canceladas. 

Acionista # % 

Cromossomo Participações III S.A. 3.109.710.960 99,99999678 

Espólio de Edson de Godoy Bueno 51 0,00000164 

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 49 0,00000158 

Total 3.109.711.060 100,00 

 

(d) Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores 

Além das aprovações pelas assembleias gerais de acionistas das sociedades envolvidas, a 

Incorporação está sujeita às seguintes aprovações: (a) dos titulares das notas promissórias 

comerciais da quarta emissão pública, em série única, da Companhia; e (b) dos debenturistas 

da Companhia da (b.1) sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 

da espécie quirografária; e da (b.2) oitava emissão de debêntures simples, não conversíveis 

em ações, da espécie quirografária. 

(e) Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso 

de cisão 

Não aplicável. 



(f) Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de valores 

mobiliários 

Não aplicável, a Companhia resultante já possui registro de emissor de valores mobiliários 

na categoria A. 

4 Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a 

eventos societários específicos que se pretenda promover 

Após a implementação da Incorporação, a Companhia continuará a se dedicar às suas 

atividades no curso normal dos negócios, mantendo-se o registro de companhia aberta da 

Companhia até ulterior deliberação. Não se pretende promover eventos societários 

específicos após a Incorporação relacionados à Incorporação. 

5 Análise dos seguintes aspectos da operação: 

(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) Sinergias; (ii) 

Benefícios Fiscais; (iii) Vantagens Estratégicas 

Benefícios. A Incorporação acarretará na simplificação da estrutura acionária e 

redução de atividades administrativas e custos operacionais do Grupo DASA, além 

de tornar a administração conjunta mais eficiente. 

Ágio. Conforme previsto nas Instruções CVM nº 319/99 e 349/01, para fins da 

Incorporação da Cromo II pela Companhia, a Cromo II deve ter o valor do seu 

patrimônio líquido reduzido em 30 de setembro de 2017 do valor do ágio contábil 

remanescente, no montante de R$ 1.853.301.159,98 (um bilhão, oitocentos e 

cinquenta e três milhões, trezentos e um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa 

e oito centavos), líquido de efeitos do benefício fiscal do ágio, no montante de 

R$ 353.368.641,35 (trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e oito 

mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), que as 

administrações entendem como benefício econômico decorrente de provável 

redução futura de tributos após o processo de Incorporação, nos termos do Laudo 

constante do Anexo 2 a esta Proposta.  

Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar fiscalmente o 

ágio no valor total de R$ 1.039.319.533,39 (um bilhão, trinta e nove milhões, 

trezentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) 

registrado quando da aquisição pela Cromo II, em 2014, de sua participação na 

Companhia, que poderá resultar no benefício econômico descrito acima, no montante 

de R$ 353.368.641,35 (trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e 

oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). Os benefícios 

advindos da amortização fiscal do ágio serão aproveitados por todos os acionistas 

da Companhia. 

A administração da Companhia entende que a Incorporação beneficiará a todos os 

acionistas da Companhia, independente de espécie ou classe, sendo que, na medida 

em que não haverá aumento de capital em decorrência da Incorporação, não haverá 

diluição da participação atualmente detida pelos atuais acionistas no capital social da 

Companhia. 

(b) Custos 



A Companhia arcará com todos os custos para a implementação da Incorporação. A 

Companhia estima que os custos e despesas totais, incluindo honorários de 

assessores jurídicos, avaliadores e auditores, relativos à Incorporação, somam, 

aproximadamente, R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).  

(c) Fatores de Risco 

A administração da Companhia não vislumbra riscos relevantes na implementação 

da Incorporação, exceto pelo eventual questionamento por autoridades fazendárias 

do aproveitamento fiscal do ágio, conforme descrito no item 5(a) acima. Na hipótese 

de eventual autuação ou de adoção de medidas judiciais para evitá-la, o benefício 

econômico decorrente do aproveitamento do ágio descrito no item 5(a) pode ser 

reduzido, eliminado ou postergado. 

(d) Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas que 

poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos objetivos, indicando as 

razões pelas quais essas alternativas foram descartadas 

A Administração da Companhia não vislumbra outra alternativa à operação proposta, 

tendo em vista que a Cromo II é acionista controladora direta da Companhia e a 

Incorporação (i) implicará a extinção da Cromo II; (ii) acarretará na simplificação da 

estrutura acionária e redução de atividades administrativas e custos operacionais do 

Grupo DASA, além de tornar a administração conjunta mais eficiente; e (iii) permitirá 

a amortização fiscal do ágio no valor total de R$ 1.039.319.533,39 (um bilhão, trinta 

e nove milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e 

nove centavos) registrado quando da aquisição pela Cromo II, em 2014, de sua 

participação na Companhia, que poderá resultar em um benefício econômico no 

montante de R$ 353.368.641,35 (trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e 

sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).  

Dessa forma, considerando os benefícios administrativos e econômicos apontados 

acima, a Administração entende que não há alternativas que culminem nos 

resultados obtidos mediante a implementação da Incorporação. 

(e) Relação de substituição 

No contexto da Incorporação não há relação de troca de ações ou aumento de capital 

e a Companhia está incorporando sua acionista Cromo II, detentora de 231.292.699 

(duzentos e trinta e um milhões, duzentas e noventa e duas mil, seiscentas e noventa 

e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia, 

representativas de, aproximadamente, 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete 

por cento) do capital social total da Companhia. 

As ações de emissão da Companhia detidas pela Cromo II serão canceladas e novas 

ações, na mesma quantidade, serão emitidas para os atuais acionistas da Cromo II. 

(f) Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 

sociedades sob controle comum 

(i) Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da 

Lei nº 6.404, de 1976 

Não aplicável. Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente 

da Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento 



de capital, não haverá relação de substituição de ações, o que impossibilita 

o cálculo alternativo de tal relação de substituição previsto no Artigo 264 da 

Lei das S.A.  

Os únicos elementos ativos e passivos da Cromo II na data-base de 30 de 

setembro de 2017, além da participação na própria Companhia e do ativo 

fiscal diferido decorrente do benefício proveniente da amortização fiscal do 

ágio associado ao investimento na própria Companhia, são Caixa e 

equivalentes de Caixa e Créditos Fiscais, no montante de R$ 9.064.270,03 

(nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e três 

centavos), e Dividendos a Pagar e Tributos a Recolher, no montante de 

R$ 9.064.270,55 (nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta 

reais e cinquenta e cinco centavos) e que, portanto, se aproximam e, 

somados, levam ao valor negativo de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos). 

Os referidos passivos serão liquidados na medida em que os ativos de 

mesmo valor forem sendo realizados. Por sua natureza, os valores de tais 

ativos e passivos registrados na contabilidade da Cromo II correspondem a 

seus valores de mercado que seriam utilizados para os fins no Artigo 264 da 

Lei das S.A., caso tal dispositivo fosse aplicável. O Laudo corrobora que tais 

ativos e passivos encontram-se avaliados a valor de mercado. 

(ii) Descrição detalhada do processo de negociação da relação de 

substituição e demais termos e condições da operação 

Não aplicável, vide item (i) acima. 

(iii) Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, de 

uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em bloco de 

controle: 

 Análise comparativa da relação de substituição e do preço pago 

na aquisição de controle 

Não houve troca do controle da Companhia e da Cromo II nos últimos 

12 (doze) meses. 

 Razões que justificam eventuais diferenças de avaliação nas 

diferentes operações  

Não houve troca do controle da Companhia e da Cromo II nos últimos 

12 (doze) meses. 

(iv) Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a 

descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a 

comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não seja 

comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes 

adotadas para assegurar compensação adequada 

Não aplicável, não há relação de substituição de ações, vide item (i) acima. 



6 Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho 

fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida, incluindo eventuais 

votos dissidentes 

O parecer do Comitê de Avaliação de Operações com Partes Relacionadas da Companhia 

e a ata da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a aprovação do 

Protocolo e da Incorporação (dentre outras matérias) estão disponíveis no Anexo 4.1 desta 

Proposta. Não houve votos dissidentes na referida reunião do Conselho de Administração. 

7 Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de 

avaliação das companhias envolvidas na operação postos à disposição do 

acionista controlador em qualquer etapa da operação 

O Laudo para fins da Incorporação está disponível no Anexo 2 desta Proposta. Não há outros 

estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos. 

7.1 Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições 

financeiras, empresas e os profissionais que tenham elaborado os 

documentos mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na operação 

Não há. 

8 Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da 

operação 

A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual permanecerá 

inalterado, considerando que os ativos e passivos da Cromo II, além da participação na 

própria Companhia e do ativo fiscal diferido decorrente do benefício proveniente da 

amortização fiscal do ágio associado ao investimento na própria Companhia, possuem valor 

aproximadamente igual e são neutralizados. 

Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas 

da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e efeito todos 

os artigos do Estatuto Social da Companhia. 

9 Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da 

norma específica 

As demonstrações financeiras utilizadas para os fins da Incorporação possuem data-base de 

30 de setembro de 2017. 

As demonstrações financeiras da Cromo II estão disponíveis no Anexo 4.2 desta Proposta 

e as relativas à Companhia nos websites da Companhia (www.dasa3.com.br), da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br). 



10 Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, 

nos termos da norma específica 

Uma vez que a Incorporação não implica em diluição dos atuais acionistas da Companhia, 

em valor superior a 5% (cinco por cento), o disposto no Capítulo III da ICVM 565/2015 não é 

aplicável, nos termos do artigo 10 da mesma ICVM. 

Ainda, uma vez que a Incorporação não é considerada relevante pelos critérios estabelecidos 

pelas normas, orientações e interpretações contábeis a respeito de informações financeiras 

pro forma, não é necessária a elaboração de informações financeiras pro forma, nos termos 

do artigo 7º da ICVM 565/2015. 

11 Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente 

envolvidas que não sejam companhias abertas, incluindo: (a) Fatores de risco, 

nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência; (b) Descrição das 

principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no exercício anterior e 

expectativas em relação à redução ou aumento na exposição a riscos como 

resultado da operação, nos termos do item 5.4 do formulário de referência; (c) 

Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do 

formulário de referência; (d) Descrição do grupo econômico, nos termos do 

item 15 do formulário de referência; e (e) Descrição do capital social, nos 

termos do item 17.1 do formulário de referência 

Não aplicável, considerando que os únicos elementos ativos e passivos da Cromo II na data-

base de 30 de setembro de 2017, além da participação na própria Companhia e do ativo 

fiscal diferido decorrente do benefício proveniente da amortização fiscal do ágio associado 

ao investimento na própria Companhia, são Caixa e equivalentes de Caixa e Créditos Fiscais, 

no montante de R$ 9.064.270,03 (nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta 

reais e três centavos), e Dividendos a Pagar e Tributos a Recolher, no montante de R$ 

9.064.270,55 (nove milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e 

cinco centavos) e que, portanto, se aproximam e, somados, levam ao valor negativo de 

R$ 0,52. 

A Cromo II é uma sociedade que tem por objeto a participação no capital de outras 

sociedades, no Brasil ou no exterior, na qualidade de quotista ou acionista, e cujo ativo 

compreende o investimento na Companhia, consistente em 231.292.699 (duzentos e trinta e 

um milhões duzentas e noventa e duas mil seiscentas e noventa e nove) ações ordinárias, 

sem valor nominal, de emissão da Companhia, representativas, nesta data, de 74,17% 

(setenta e quatro vírgula dezessete por cento) do capital social total da Companhia e que, 

portanto, está sujeita aos mesmos fatores de risco da Companhia.  

12 Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos 

do item 15 do formulário de referência 

A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual permanecerá 

inalterado, considerando que os ativos e passivos da Cromo II possuem valor 

aproximadamente igual e são neutralizados e, portanto, não haverá alteração da participação 

societária atualmente detida pelos acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, 

permanecendo em pleno vigor e efeito todos os artigos do Estatuto Social da Companhia. 



Com a aprovação da Incorporação, a Cromo II será extinta e sucedida em todos os seus 

direitos e obrigações pela Companhia. 

13 Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade 

envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na 

operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, conforme definidas 

pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações 

Não aplicável. 

14 Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de 

pessoas a elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de 

oferta pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em 

valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação 

Não há. 

15 Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses 

pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das 

sociedades envolvidas na operação: 

(a) Sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de compra privadas; (ii) 

Operações de venda privadas; (iii) Operações de compra em mercados 

regulamentados; (iv) Operações de venda em mercados regulamentados 

Não aplicável. 

(b) Partes relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de 

compra privadas; (ii) Operações de venda privadas; (iii) Operações de compra 

em mercados regulamentados; (iv) Operações de venda em mercados 

regulamentados 

Não aplicável. 

16 Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas 

recomendações ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido 

negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008. 

Não aplicável. A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual 

permanecerá inalterado, considerando que os ativos e passivos da Cromo II, além da 

participação na própria Companhia e do ativo fiscal diferido decorrente do benefício 

proveniente da amortização fiscal do ágio associado ao investimento na própria Companhia, 

possuem valor aproximadamente igual e são neutralizados. 

Portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas 

da Companhia, nem a emissão de novas ações, inexistindo, assim, as circunstâncias 

previstas no Parecer de Orientação CVM nº 35 que recomendam sua adoção.  



ANEXO 4.1 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Parecer do Comitê de Avaliação de Operações com Partes Relacionadas da Companhia em 

reunião realizada no dia 1 de dezembro de 2017 e Ata de Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 4 de dezembro de 2017 

 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(o Parecer inicia-se na página seguinte) 
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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

NIRE 35.300.172.507 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

Data, Horário e Local: Realizada em 01 de dezembro de 2017, às 17h00min, na sede social da Diagnósticos 

da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, 

Alphaville.  

 

Presenças: Presente a totalidade dos membros do Comitê de Avaliação das Transações com Partes 

Relacionadas ("Comitê").  

 

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a proposta, a ser submetida ao Conselho de Administração da 

Companhia: 

(i) de ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita 

no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 005112/O-9, com 

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar, 

Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Avaliadora”), como 

empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com base no critério 

contábil, do patrimônio líquido da Cromossomo Participações II S.A., sociedade por ações 

fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 

413, conjunto 112, parte B, Itaim Bibi, CEP 04534-011, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 14.167.188/0001-71 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.411.714 

(“Cromo II”), nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na data-base de 30 de setembro de 2017 

(“Laudo”), a ser incorporado pela Companhia, nos termos e condições descritos no Protocolo e 

Justificação de Incorporação (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das companhias 

envolvidas em 27 de novembro de 2017 (“Incorporação”);  

(ii) de aprovação do Protocolo e da Incorporação nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, 

em decorrência da qual a Cromo II será extinta e sucedida pela Companhia, sem solução de 

continuidade, em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do Artigo 227 da Lei das 

Sociedades por Ações, com expresso reconhecimento da inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das 
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Sociedades por Ações, uma vez que, não havendo aumento de capital nem emissão de ações, não 

haverá relação de substituição de ações a que alude tal dispositivo legal. 

 

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do 

Comitê de Avaliação das Transações com Partes Relacionadas deliberou, sem ressalvas, recomendar ao 

Conselho de Administração da Companhia, a aprovação do Protocolo e da Incorporação nos termos e condições 

estabelecidos no Protocolo. 

A presente deliberação é tomada com base nos materiais apresentados ao Comitê, os quais ficam arquivados 

na sede social da Companhia. 

 

 

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 

presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 

 

Barueri, 01 de dezembro de 2017. 

 

Membros Presentes: 

 
 

Viviane Pinto Mendes 
Coordenador 

Alexandre de Araujo Abreu  
 Membro  

 

 
 

  
José Ronaldo Vilela Rezende 

Membro 

 

 

 
 

 
 

  
 



ANEXO 4.2 

À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Demonstrações Financeiras da Cromo II com Data-Base de 30.09.2017 

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco) 

(as demonstrações financeiras iniciam-se na página seguinte) 

 












