
 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE nº 35.300.172.507 

Companhia aberta 

 

Mapa final de votação detalhado da 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2019 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, 

inciso II, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 

conforme alterada, e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 

2009, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa final de 

votação detalhado que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e a distância 

por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral 

Ordinária da Companhia, realizada em 24 de abril de 2019 (“AGO”), com as indicações do total 

de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria 

constante da ordem do dia da AGO. Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se no 

Anexo A à presente divulgação.  

 

São Paulo, 6 de maio de 2019. 

 

José Agote  

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 



 

 

Anexo A 

Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária 

CNPJ/CPF Quantidade de ações/votos Deliberar sobre o relatório 

da administração, as contas 

da diretoria e as 

demonstrações financeiras 

relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de 

dezembro de 2018 

Deliberar sobre a proposta 

de: (a) destinação do lucro 

líquido do exercício social 

encerrado em 31 de 

dezembro de 2018; (b) 

distribuição de dividendos 

aos acionistas da 

Companhia; e (c) orçamento 

de capital para o exercício 

de 2019 

Deliberar sobre a proposta 

de remuneração global anual 

dos administradores da 

Companhia, compreendendo 

o Conselho de 

Administração e a Diretoria 

para o exercício social de 

2019 

Deliberar sobre a ratificação 

e aprovação da remuneração 

global anual dos 

administradores da 

Companhia efetivamente 

paga no exercício social de 

2018 

14167*** 231.292.691 Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar 

09740*** 36.034.269 Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar 

12686*** 18.752.562 Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar 

10852*** 18.752.561 Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar 

Total/Resultado 304.832.083 Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar 

 

 

 


