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Diagnóstico da América S.A.

At. Srs. Administradores

São Paulo, 07 de junho de 2019.

Ref.: 199-2018-7

Prezados,

A RSM Brasil Atividades de Auditoria, Tributos e Consultoria de Negócios (“RSM” ou “Avaliador”) foi contratada pelo Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Cliente”), para preparar 
um relatório de acordo com as exigências do artigo 256 da lei nº 6.404/76 (“Relatório”), relativo a aquisição de 50,01% das ações patrimoniais do Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 
(“Sta. Luzia” ou “Companhia”) realizado pela DASA.

A data-base considerada foi de 30 de setembro de 2017 (“Data-base”), de acordo com a administração da Companhia (“Administração”). 

Agradecemos a oportunidade de assessorá-los neste projeto e a colaboração recebida pela Administração durante a realização de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________ 

Laércio Ros Soto Junior 
Sócio RSM Brasil

RSM Brasil Atividades de Auditoria, 
Tributos e Consultoria de Negócios.

Rua do Rócio, 350
Vila Olímpia, São Paulo - SP

T +55 (11) 11 2348-1000
CEP 04552-010 

www.rsm.global/brazil
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Abreviações
ASC: Accounting Standards Codification.

DRE: Demonstração do resultado do exercício.

CPC: Comitê dos Pronunciamentos Contábeis.

CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

EBIT: Earnings before interest and taxes, na tradução, lucro antes do
resultado financeiro e dos impostos.

EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,
na tradução, lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação
e amortização.

IFRS: International Financial Reporting Standards, na tradução, Normas
Internacionais de Informações Financeiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação
Brasileira.

IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.



4
©2018 RSM Brasil. Todos os direitos reservados.

Agenda

1. Informações gerais 05

2. Sobre o avaliador 10

3. Critérios de avaliações 13

4. Validação do artigo 256                                                                                                                          17

5. Anexos 21



5
©2018 RSM Brasil. Todos os direitos reservados.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Sobre a Empresa
A Companhia foi fundada em 1964 e tem por atividades a prestação de
serviços médicos em patologia clínica, citopatologia, anomalia
patológica, biologia molecular, citogenética. A Companhia tem sede
social à Rua Dom Joaquim nº 660 , Centro, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.

Fonte: Administração, Site

Quadro societário  2017 Ações R$
% 

Participação

 Marlene Maria dos Santos Zu 310             93.333       20%

 Alexandra Zunino Slonski 310             93.333       20%

 Daniela Zunino 310             93.333       20%

 Gisele Zunino 310             93.333       20%

 Gabriel Zunino 310             93.333       20%

Total 1.550 466.664 100%

Quadro societário  2016 Quotas R$
% 

Participação

Espólio de João Nilson Zunino 999             999.000     99,90%

Raquel Campos Galvão de Queiroz 1                 1.000         0,10%

Total 1.000 1.000.000 100%
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Sobre a Transação
Em 02 de outubro de 2017, a DASA adquiriu 50,01% das ações da
Companhia pelo valor de R$25.438.831,27 (vinte e cinco milhões,
quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais, e vinte e
sete centavos), de acordo com a composição de valor de aquisição
fornecida pela Companhia.

Ilustramos abaixo quadro da composição do valor da transação .

Fonte: Administração, Contrato de Cessão e Transferências

Detalhes do montante pago R$ R$

Valor da transação 25.438.831 

Quantidade de ações 50,01% 776               

Valor total por ação (R$) 32.782,00    

Valor por ação em 1,5x 49.173,00    
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Limitações de Responsabilidades
A RSM se compromete a resguardar o sigilo das informações fornecidas
pela Administração.

Os consultores não possuem predisposição pessoal em relação à
matéria envolvida neste relatório, nem sequer há conflitos de
interesses com a Administração.

As premissas utilizadas para as projeções foram disponibilizadas e
validadas pela Administração. Todas as informações não transmitidas a
RSM serão pesquisadas. Assim sendo, não assumimos o compromisso
pela veracidade das informações financeiras.

Este documento é de uso exclusivo da contratante, sendo que não deve
ser reproduzido parcial ou totalmente para a divulgação em veículos
públicos sem a prévia autorização, por escrito, da RSM.

A RSM não está obrigada a atualizar, revisar ou corrigir as informações
contidas neste Relatório após sua emissão final.

A RSM não investigou ou efetuou nenhum teste de auditoria ou
qualquer outro tipo de verificação das informações fornecidas pela
Administração. Desta forma não nos responsabilizemos pela veracidade
dos dados aqui mencionados.

A RSM não fornece garantias quanto à realização das projeções
apresentadas neste trabalho, devido as mesmas estarem sujeitas a
perspectivas e planos estratégicos da Administração. Adicionalmente a
RSM não assume qualquer obrigação de indenização caso os resultados
futuros não se realizem.
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Observações

O presente documento foi preparado exclusivamente para atender às
disposições do Artigo 256 da Lei das Sociedades Anônimas e no Anexo
19 da Instrução CVM 481 no que diz respeito à aquisição do controle
acionário da Empresa.

Não deverá, portanto, ser divulgado a terceiros, ou seja, pessoas
jurídicas ou físicas que não sejam integrantes ou funcionários do
Cliente. Não obstante, o presente relatório poderá ser apresentado
para os auditores da Administração e da Empresa.

Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas
informações fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas
segundo nossa análise quanto à razoabilidade destas.

No decorrer dos trabalhos, foram efetuados procedimentos de análise,
os quais julgamos apropriados no contexto da avaliação. Todavia, a
RSM Brasil não se responsabiliza pelas informações a ela fornecidas e
não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por danos ou
prejuízos decorrentes da omissão de dados e informações por parte da
Administração do Cliente e/ou da Empresa, nem suportará tais danos
ou prejuízos.

A RSM Brasil declara que nem ela nem a equipe responsável pela
preparação da presente avaliação possuem qualquer conflito de
interesse que lhe diminuam a independência necessária ao
desempenho de suas funções.

A avaliação tomou como base a posição patrimonial na data-base e as
informações obtidas anteriormente à data de emissão deste relatório.

A RSM Brasil não foi incumbida de atualizar esta avaliação após a data
de sua emissão.

Destacamos que a compreensão completa da conclusão desta avaliação
somente ocorrerá mediante sua leitura integral deste documento, não
se devendo, portanto, extrair conclusões da leitura parcial deste.



10
©2018 RSM Brasil. Todos os direitos reservados.

SOBRE O AVALIADOR
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Sobre o Avaliador
RSM International

A RSM Internacional é a 6ª maior firma de auditoria e consultoria do
mundo e 5ª maior na América do Norte, de acordo com o
“International Accounting Bulletin” (IAB). Somos uma rede conectada
com mais de 816 escritórios em 120 países ao redor do mundo, com
mais de 43.000 pessoas preparadas para ouvir e atender suas
necessidades.

RSM Brasil

Somos uma empresa reconhecida pela ousadia de propor serviços e
soluções diferenciadas, construídas de maneira customizada, e nos
adaptamos aos processos de cada um de nossos clientes oferecendo
resultados dentro das práticas e políticas deles.

Além de finanças corporativas, a RSM atua com serviços de auditoria,
gestão de riscos, consultorias tributária, trabalhista e empresarial.

A RSM possui sua matriz em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro e
Curitiba.

O profundo comprometimento da firma com princípios éticos e com a transparência em relação às suas atividades faz da RSM um símbolo inequívoco
de qualidade e confiabilidade para seus clientes.

Nossas credenciais
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Informações adicionais
Processo de aprovação interna

O processo de aprovação interna da RSM realizado para aprovação
deste Relatório envolveu as seguintes etapas:

• Reuniões para a discussão sobre a metodologia a ser empregada e
as premissas a serem adotadas para elaboração do Relatório da
Empresa, envolvendo a equipe de Finanças Corporativas da RSM
que trabalhou nesta avaliação;

• Elaboração do Relatório pelos profissionais destacados da RSM;

• Revisão do Relatório pela equipe independente responsável pelas
operações de avaliação de empresas da RSM;

• Submissão do Relatório para análise da diretoria da RSM; e

• Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas
pela diretoria, caso necessárias, a fim de obter a aprovação final.

Declarações

A RSM declara na presente data que:

• Nenhum dos seus sócios possui qualquer interesse financeiro na
Companhia. Além disso, nenhum dos profissionais do Avaliador que
participaram do projeto detém qualquer participação acionária ou
derivativos da Companhia.

• Não é titular de nenhuma espécie de ações da Companhia, assim
como os sócios e os demais profissionais envolvidos neste trabalho,
e nem tem sob sua administração discricionária nenhuma das
referidas ações.

• Não há qualquer conflito de interesse que diminua a independência
necessária ao Avaliador para o desempenho de suas funções no
contexto deste trabalho.

• Não sofreu qualquer influência da administração da Companhia ou
do Cliente no decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar sua
condição de independência ou os resultados aqui apresentados.

• Não possui informações comerciais e creditícias de qualquer
natureza relativas à Companhia que possam impactar o Relatório
que não tenham sido incorporadas a ele.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES
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Antecedentes

A Companhia foi fundada em 1964 e tem por atividades a prestação de
serviços médicos em patologia clínica, citopatologia, anomalia
patológica, biologia molecular, citogenética. A Companhia tem sede
social à Rua Dom Joaquim nº 660 , Centro, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
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Objetivos

A RSM foi contratada pela DASA para auxiliá-la no processo para
atendimento ao artigo 256 da lei nº 6.404/76, dispõe que:

“A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia-geral da

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o

maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado

o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior

a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos

2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à

prévia autorização da Assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena

de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os

elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457,

de 1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da

deliberação da Assembleia que a aprovar terá o direito de retirar-se da

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei

nº 9.457, de 1997)
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Descrição dos Critérios de Avaliações

A lei 6.404/76 (Lei das S.A.) estabelece no artigo 256, que a compra por
companhia aberta do controle de qualquer sociedade mercantil
dependerá de deliberação da assembleia geral da compradora,
convocada para conhecer a operação sempre que os critérios previstos
nos incisos I ou II do artigo 256 sejam observados.

No Inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. são determinados 3 valores dos
quais, o maior deve ser uma vez e meia menor quando comparado com
o valor pago pelas ações da adquirida, estes valores são:

a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a data
da contratação:

Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com
uma determinada classe de ações por um período de tempo específico.
Calcula-se a cotação média ponderada da ação a partir dos volumes
diários negociados (financeiro e de lotes de ações) em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado.

Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é
considerado, por se tratar de método fundamentado na cotação das
ações negociadas diariamente nos mercados de capitais. Raramente
esse tipo de negociação envolve a transferência do controle acionário
das empresas no mercado brasileiro.

A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das
ações das empresas negociadas nas bolsas de valores.

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação:

Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e
passivos contabilizados da Companhia, em uma determinada data-
base, caso haja divergência entre o valor justo e o valor contábil. E na
divisão dos valores obtidos pelo número total de ações emitidas por
uma determinada Companhia.

c) Valor do Lucro Líquido da ação:

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a
15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da
transação, utiliza-se como base para o cálculo do lucro líquido anual por
ação os balanços auditados referente aos últimos 2 exercícios sociais,
corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da
empresa, atualizados monetariamente.
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VALIDAÇÃO DO ARTIGO 256
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Relevância Sobre o Investimento (Art. 256, Item I)

Item I

De acordo com a exigência do item I do artigo 256 da lei nº 6.404/76, o
preço de compra não foi superior a 10% do patrimônio líquido da DASA
e a proporção sobre o investimento é equivalente a 0,84% do
patrimônio líquido da DASA.

Desta forma, o item I não configura investimento relevante para a
referida combinação de negócios.

Nota: Apesar de ser considerado um investimento não relevante
conforme o Item I, demonstramos nos slides a seguir, os demais
cálculos exigidos pela referida Lei em seu artigo 256.
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Limites sobre o Valor das Ações

Item II

Em atendimento ao item II do artigo nº 256 da lei nº 6.404/76, foi
verificado que:

a) A Companhia não possui operações em bolsas de valores durante
os 90 (noventa) dias anteriores à data de contratação e, portanto,
o inciso (“a”) não é aplicável.

b) O valor de patrimônio líquido por ação da investida (Sta. Luzia), na
data base é de R$5.727 (ou 1,5x em R$8.590), conforme
demonstrado no quadro I.
Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

c) Os valores dos prejuízos líquidos por ação do Sta. Luzia nas datas
bases de 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017
foram respectivamente nos valores de R$(313,00) e R$(25.037,95),
e os valores por ações ajustadas pelo IPCA foram de R$(318,54) e
R$(25.036,95), respectivamente. Considerando a limitação a 15
vezes à média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, o valor médio do prejuízo líquido é de
R$(12.677,75). Ilustramos a seguir quadro II de apuração do
multiplicador.
Quando demonstrados, os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

Quadro I

 Valores em R$ 

 Total de ações - Marlene Maria dos Santos Zunino 310                 

 Total de ações - Alexandra Zunino Slonski 310                 

 Total de ações - Daniela Zunino 310                 

 Total de ações - Gisele Zunino 310                 

 Total de ações - Gabriel Zunino 310                 

Total de ações 1.550              

50,01% do total de ações 776                 

Patrimônio líquido do Sta. Luzia a valor de mercado 50,01% 4.444.092      

Patrimônio líquido (mercado) da St. Luzia por ação 5.727              

Patrimônio líquido (mercado) da St. Luzia por ação - 1,5x 8.590              
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Conclusão por Item

Item I

Com base no solicitado no Item I do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o preço de compra do Santa Luzia não foi superior a
10% do patrimônio líquido da DASA e a proporção sobre o investimento
é equivalente a 0,84% do patrimônio líquido da DASA, conforme
demonstrado a seguir.

Item II

Com base no solicitado no Item II do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o valor da aquisição por ação (R$32.782) ultrapassa
1,5x (uma vez e meia) o maior indicador calculado (R$8.590), conforme
demonstrado a seguir.

Conclusão geral: Consideramos o investimento como relevante e deve
ser levado para a assembléia-geral para deliberação, visto que
ultrapassa 1,5x o maior indicador calculado com base no inciso II.

 Item II  R$ 2017

Informação da Investida

Valor pago na transação  (R$) 25.438.831 

Quantidade de ações 50,01% (Quantidade) 776               

Preço médio de cada ação (R$) 32.782         

Informações da Investidora

 II a) Cotação média das ações dos últimos 90 dias n/a

II b) Valor do Patrimônio Líquido por ação a valor de mercado  Sta. Luzia (1,5x) 8.590            

II c) Valor do Lucro Líquido por ação Sta. Luzia (25.037)        

n/a - não aplicável a St. Luzia
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ANEXOS
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Anexo I – Acervo Líquido e Demonstrações Contábeis Ajustadas a Preço de Mercado

Fonte: Administração e relatório de Due Diligence

O acervo líquido ou patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado que foi considerado para a avaliação da relevância sobre o investimento, foi no
montante de R$8.886.

(i) Valor justo de ativos tangíveis e intangíveis apurados no relatório de alocação do preço pago (PPA - Purchase Price Allocation) emitido pela Ernst Young.

(ii) Valor de sobra de ativos não identificados após trabalho de inventário físico realizado pelos especialistas CPCON, conforme relatório emitido em 24 de abril de 2018.
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Anexo II – Demonstração do Resultado

Fonte: Administração e relatório de Due Diligence

O prejuízo por ação no montante de R$(25,04) foi apurado com base no prejuízo líquido de R$(38.807).
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Diagnóstico da América S.A.

At. Srs. Administradores 

São Paulo, 08 de janeiro de 2019.

Ref.: 200-2018-7

Prezados,

A RSM Brasil Atividades de Auditoria, Tributos e Consultoria de Negócios (“RSM” ou “Avaliador”) foi contratada pela Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Cliente”), para preparar 
um relatório de acordo com as exigências do artigo 256 da lei nº 6.404/76 (“Relatório”), relativo a aquisição da totalidade das ações patrimoniais do Salomão e Zoppi Serviços Médicos 
e Participações S.A. (“SZD” ou “Companhia”) pela DASA.

A data-base considerada foi de 30 de setembro de 2017 (“Data-base”), de acordo com a administração da Empresa (“Administração”).

Agradecemos a oportunidade de assessorá-los neste projeto e a colaboração recebida pela Administração durante a realização de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________ 

Laércio Ros Soto Junior 
Sócio RSM Brasil

RSM Brasil Atividades de Auditoria, 
Tributos e Consultoria de Negócios.

Rua do Rócio, 350
Vila Olímpia, São Paulo - SP

T +55 (11) 11 2348-1000
CEP 04552-010 

www.rsm.global/brazil
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Abreviações

ASC: Accounting Standards Codification.

DRE: Demonstração do resultado do exercício.

CPC: Comitê dos Pronunciamentos Contábeis.

CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

EBIT: Earnings before interest and taxes, na tradução, lucro antes do
resultado financeiro e dos impostos.

EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,
na tradução, lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação
e amortização.

IFRS: International Financial Reporting Standards, na tradução, Normas
Internacionais de Informações Financeiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação
Brasileira.

IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
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INFORMAÇÕES GERAIS
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Sobre a Empresa

Em abril de 1981, dois colegas de residência médica, Dr. Luís Salomão e
Dr. Paulo Zoppi, movidos por ideais comuns, se unem para materializar
um sonho: criar na cidade de São Paulo um laboratório de patologia
que se pautasse pela alta qualidade em seus procedimentos, pela
confiabilidade e pelo atendimento personalizado e humanizado. Nascia
assim o Instituto de Diagnósticos e Prevenção do Câncer, que
inicialmente funcionava dentro do Laboratório de Análises Clínicas
Oswaldo Cruz. Cinco meses depois, ganharia sede própria na Rua
Estados Unidos e, três anos mais tarde, passaria a se chamar Salomão
Zoppi.

Fonte: Administração, Site

Quadro societário  2016 Ações R$
% 

Participação

Ordinárias 18.710.429 18.710.429 98%

Preferênciais 381.846       381.846       2%

Total 19.092.275 19.092.275 100%

Quadro societário  2017 Ações R$
% 

Participação

Ordinárias 18.710.429 18.710.429 98%

Preferênciais 381.846       381.846       2%

Total 19.092.275 19.092.275 100%
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Sobre a Transação

Em 27 de setembro de 2017, a DASA adquiriu a totalidade das ações da
Companhia pelo valor de R$606.763.601,38 (seiscentos e seis milhões,
setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e oito
centavos), de acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27 de setembro de 2017, fornecida pela Administração e
arquivo de composição de valor de aquisição.

Ilustramos abaixo quadro da composição do valor da transação.

Fonte: Administração, Contrato de Cessão e Transferências de Quotas
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Limitações de Responsabilidades

A RSM se compromete a resguardar o sigilo das informações fornecidas
pela Administração.

Os consultores não possuem predisposição pessoal em relação à
matéria envolvida neste relatório, nem sequer há conflitos de
interesses com a Administração.

As premissas utilizadas para as projeções foram disponibilizadas e
validadas pela Administração. Todas as informações não transmitidas a
RSM serão pesquisadas. Assim sendo, não assumimos o compromisso
pela veracidade das informações financeiras.

Este documento é de uso exclusivo da contratante, sendo que não deve
ser reproduzido parcial ou totalmente para a divulgação em veículos
públicos sem a prévia autorização, por escrito, da RSM.

A RSM não está obrigada a atualizar, revisar ou corrigir as informações
contidas neste Relatório após sua emissão final.

A RSM não investigou ou efetuou nenhum teste de auditoria ou
qualquer outro tipo de verificação das informações fornecidas pela
Administração. Desta forma não nos responsabilizemos pela veracidade
dos dados aqui mencionados.

A RSM não fornece garantias quanto à realização das projeções
apresentadas neste trabalho, devido as mesmas estarem sujeitas a
perspectivas e planos estratégicos da Administração. Adicionalmente a
RSM não assume qualquer obrigação de indenização caso os resultados
futuros não se realizem.



9

©2018 RSM Brasil. Todos os direitos reservados.

Observações

O presente documento foi preparado exclusivamente para atender às
disposições do Artigo 256 da Lei das Sociedades Anônimas e no Anexo
19 da Instrução CVM 481 no que diz respeito à aquisição do controle
acionário da Empresa.

Não deverá, portanto, ser divulgado a terceiros, ou seja, pessoas
jurídicas ou físicas que não sejam integrantes ou funcionários do
Cliente. Não obstante, o presente relatório poderá ser apresentado
para os auditores da Administração e da Empresa.

Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas
informações fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas
segundo nossa análise quanto à razoabilidade destas.

No decorrer dos trabalhos, foram efetuados procedimentos de análise,
os quais julgamos apropriados no contexto da avaliação. Todavia, a
RSM Brasil não se responsabiliza pelas informações a ela fornecidas e
não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por danos ou
prejuízos decorrentes da omissão de dados e informações por parte da
Administração do Cliente e/ou da Empresa, nem suportará tais danos
ou prejuízos.

A RSM Brasil declara que nem ela nem a equipe responsável pela
preparação da presente avaliação possuem qualquer conflito de
interesse que lhe diminuam a independência necessária ao
desempenho de suas funções.

A avaliação tomou como base a posição patrimonial na data-base e as
informações obtidas anteriormente à data de emissão deste relatório.

A RSM Brasil não foi incumbida de atualizar esta avaliação após a data
de sua emissão.

Destacamos que a compreensão completa da conclusão desta avaliação
somente ocorrerá mediante sua leitura integral deste documento, não
se devendo, portanto, extrair conclusões da leitura parcial deste.
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SOBRE O AVALIADOR
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Sobre o Avaliador

RSM International

A RSM Internacional é a 6ª maior firma de auditoria e consultoria do
mundo e 5ª maior na América do Norte, de acordo com o
“International Accounting Bulletin” (IAB). Somos uma rede conectada
com mais de 816 escritórios em 120 países ao redor do mundo, com
mais de 43.000 pessoas preparadas para ouvir e atender suas
necessidades.

RSM Brasil

Somos uma empresa reconhecida pela ousadia de propor serviços e
soluções diferenciadas, construídas de maneira customizada, e nos
adaptamos aos processos de cada um de nossos clientes oferecendo
resultados dentro das práticas e políticas deles.

Além de finanças corporativas, a RSM atua com serviços de auditoria,
gestão de riscos, consultorias tributária, trabalhista e empresarial.

A RSM possui sua matriz em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro e
Curitiba.

O profundo comprometimento da firma com princípios éticos e com a transparência em relação às suas atividades faz da RSM um símbolo inequívoco
de qualidade e confiabilidade para seus clientes.

Nossas credenciais
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Informações adicionais

Processo de aprovação interna

O processo de aprovação interna da RSM realizado para aprovação
deste Relatório envolveu as seguintes etapas:

• Reuniões para a discussão sobre a metodologia a ser empregada e
as premissas a serem adotadas para elaboração do Relatório da
Empresa, envolvendo a equipe de Finanças Corporativas da RSM
que trabalhou nesta avaliação;

• Elaboração do Relatório pelos profissionais destacados da RSM;

• Revisão do Relatório pela equipe independente responsável pelas
operações de avaliação de empresas da RSM;

• Submissão do Relatório para análise da diretoria da RSM; e

• Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas
pela diretoria, caso necessárias, a fim de obter a aprovação final.

Declarações

A RSM declara na presente data que:

• Nenhum dos seus sócios possui qualquer interesse financeiro na
Companhia. Além disso, nenhum dos profissionais do Avaliador que
participaram do projeto detém qualquer participação acionária ou
derivativos da Companhia.

• Não é titular de nenhuma espécie de ações da Companhia, assim
como os sócios e os demais profissionais envolvidos neste trabalho,
e nem tem sob sua administração discricionária nenhuma das
referidas ações.

• Não há qualquer conflito de interesse que diminua a independência
necessária ao Avaliador para o desempenho de suas funções no
contexto deste trabalho.

• Não sofreu qualquer influência da administração da Companhia ou
do Cliente no decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar sua
condição de independência ou os resultados aqui apresentados.

• Não possui informações comerciais e creditícias de qualquer
natureza relativas à Companhia que possam impactar o Relatório
que não tenham sido incorporadas a ele.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES
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Antecedentes

Em abril de 1981, dois colegas de residência médica, Dr. Luís Salomão e
Dr. Paulo Zoppi, movidos por ideais comuns, se unem para materializar
um sonho: criar na cidade de São Paulo um laboratório de patologia
que se pautasse pela alta qualidade em seus procedimentos, pela
confiabilidade e pelo atendimento personalizado e humanizado. Nascia
assim o Instituto de Diagnósticos e Prevenção do Câncer, que
inicialmente funcionava dentro do Laboratório de Análises Clínicas
Oswaldo Cruz. Cinco meses depois, ganharia sede própria na Rua
Estados Unidos e, três anos mais tarde, passaria a se chamar Salomão
Zoppi, situada na Avenida Carinás nº635, Indianópolis, na cidade de São
Paulo Estado de São Paulo.
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Objetivos

A RSM foi contratada pela DASA para auxiliá-la no processo para
atendimento ao artigo 256 da lei nº 6.404/76, dispõe que:

“A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da assembléia-geral da
compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,
sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento
relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o
maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado
o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos
2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de
avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à
prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena
de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da
deliberação da assembléia que a aprovar terá o direito de retirar-se da
companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
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Descrição dos Critérios de Avaliações

A lei 6.404/76 (Lei das S.A.) estabelece no artigo 256, que a compra por
companhia aberta do controle de qualquer sociedade mercantil
dependerá de deliberação da assembleia geral da compradora,
convocada para conhecer a operação sempre que os critérios previstos
nos incisos I ou II do artigo 256 sejam observados.

No Inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. são determinados 3 valores dos
quais, o maior deve ser uma vez e meia menor quando comparado com
o valor pago pelas ações da adquirida, estes valores são:

a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a data
da contratação:

Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com
uma determinada classe de ações por um período de tempo específico.
Calcula-se a cotação média ponderada da ação a partir dos volumes
diários negociados (financeiro e de lotes de ações) em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado.

Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é
considerado, por se tratar de método fundamentado na cotação das
ações negociadas diariamente nos mercados de capitais. Raramente
esse tipo de negociação envolve a transferência do controle acionário
das empresas no mercado brasileiro.

A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das
ações das empresas negociadas nas bolsas de valores.

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação:

Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e
passivos contabilizados da Companhia, em uma determinada data-
base, caso haja divergência entre o valor justo e o valor contábil. E na
divisão dos valores obtidos pelo número total de ações emitidas por
uma determinada Companhia.

c) Valor do Lucro Líquido da ação:

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a
15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da
transação, utiliza-se como base para o cálculo do lucro líquido anual por
ação os balanços auditados referente aos últimos 2 exercícios sociais,
corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da
empresa, atualizados monetariamente.
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VALIDAÇÃO DO ARTIGO 256
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Relevância Sobre o Investimento (Art. 256, Item I)

Item I

De acordo com a exigência do item I do artigo 256 da lei nº 6.404/76, o
preço de compra foi superior a 10% do patrimônio líquido da DASA e a
proporção sobre o investimento é equivalente a 20,11% do patrimônio
líquido da DASA.

Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.
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Limites sobre o Valor das Ações

Item II

Em atendimento ao item II do artigo nº 256 da lei nº 6.404/76, foi
verificado que:

a) A Companhia não possui operações em bolsas de valores durante
os 90 (noventa) dias anteriores à data de contratação e, portanto,
o inciso (“a”) não é aplicável.

b) O valor de patrimônio líquido por ação da investida (SZD), na data
base é de R$ 10,23 (ou 1,5x em R$ 15,35), conforme demonstrado
no quadro I.

Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

c) Os valores dos lucros líquidos por ação da SZD nas datas bases de
31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017 foram
respectivamente nos valores de R$ 0,77 e R$(1,37), e os valores
por ações ajustados pelo IPCA foram de R$0,78 e R$(1,37),
respectivamente. Considerando a limitação a 15 vezes à média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
o valor médio do prejuízo líquido é de R$(0,30). Ilustramos a seguir
quadro II de apuração do multiplicador.

Quando demonstrados, os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

Quadro I

 Valores em R$ 

Total ações ordirárias SZD 18.710.429    

Total ações preferenciais SZD 381.846         

Total de ações 19.092.275    

Patrimônio líquido da SZD a valor de mercado 195.328.000 

Patrimônio líquido (mercado) da SZD por ação 10,23              

Patrimônio líquido (mercado) da SZD por ação - 1,5x 15,35              
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Conclusão por Item e Geral

Item I

Com base no solicitado no Item I do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o SZD configura investimento relevante, e deve ser
levado a assembleia-geral para deliberação, conforme demonstrado a
seguir.

Item II

Com base no solicitado no Item II do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o valor da aquisição por ação (R$ 31,78) ultrapassa 1,5x
(uma vez e meia) o maior indicador calculado (R$ 15,35) do item II,
conforme demonstrado a seguir.

Conclusão geral: Consideramos o investimento como relevante e deve
ser levado para a assembléia-geral para deliberação visto que a
proporção em percentuais ultrapassa 10% conforme item I e ultrapassa
1,5x o maior indicador calculado com base no inciso II.

 Item II  R$ 30/09/2017

Informação do preço de venda

Valor pago na transação  (R$) 606.763.601 

Quantidade de ações (Quantidade) 19.092.275    

Preço médio de cada ação (R$) 31,78              

Informações da Investida

 II a) Cotação média das ações dos últimos 90 dias  n/a

II b) Valor do Patrimônio Líquido por ação a valor de mercado  SZD - 1,5x 15,35              

II c) Valor do Lucro Líquido (prejuízo) por ação SZD (0,30)               

n/a - não aplicável ao SZD
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ANEXOS
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Anexo I – Acervo Líquido e Demonstrações Contábeis Ajustadas a Preço de Mercado

Fonte: Administração

O acervo líquido ou patrimônio liquido ajustado ao valor de mercado que foi considerado para a avaliação da relevância sobre o investimento foi no montante de
R$195.328.

(i) Valor justo de ativos tangíveis e intangíveis (realizáveis a mercado) apurados no relatório de alocação do preço pago (PPA - Purchase Price Allocation) formalizado pela Ernst Young.

(ii) Valor de sobra de ativos não identificados após trabalho de inventário físico realizado pelos especialistas CPCON, conforme relatório emitido em 24 de abril de 2018.
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Anexo II – Demonstração do Resultado

Fonte: Administração

O prejuízo por ação no montante de R$ (1,37) foi apurado com base no prejuízo líquido de R$ (26.212).
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TIME DE TRANSACTION ADVISORY SERVICES

LAÉRCIO ROS SOTO JUNIOR

SÓCIO DE TAS E DE AUDITORIA

E LAERCIO.SOTO@RSMBR.COM

GUILHERME AUGUSTO CARONE

GERENTE SÊNIOR DE FINANÇAS CORPORATIVAS E DE AUDITORIA

E GUILHERME.CARONE@RSMBR.COM 

LEANDRO SILVA

SÊNIOR DE TAS E DE AUDITORIA

E LEANDRO.SILVA@RSMBR.COM

Conecte-se conosco. Conecte-se com o Sucesso.

RSM Brasil Atividades de Auditoria e 
Consultoria S/S

Rua do Rócio, 350 – Vila Olímpia

CEP: 04552-000 - São Paulo/SP – Brasil

T + 55 11 2348-1000

W www.rsm.global/brazil/
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Diagnóstico da América S.A.

At: Administradores

São Paulo, 08 de janeiro de 2019.

Ref.: 198-2018-7

Prezados,

A RSM Brasil Atividades de Auditoria, Tributos e Consultoria de Negócios (“RSM” ou “Avaliador”) foi contratada pela Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Cliente”), para preparar 
um relatório de acordo com as exigências do artigo 256 da lei nº 6.404/76 (“Relatório” ou “Laudo”), relativo a aquisição da totalidade das quotas patrimoniais do MOB Laboratório de 
Análises Clínicas Ltda. (“MOB” ou “Empresa”) pela DASA.

A data-base considerada foi de 30 de setembro de 2017 (“Data-base”), de acordo com a administração da Empresa (“Administração”).

Agradecemos a oportunidade de assessorá-los neste projeto e a colaboração recebida pela Administração durante a realização de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________ 

Laércio Ros Soto Junior 
Sócio RSM Brasil

RSM Brasil Atividades de Auditoria, 
Tributos e Consultoria de Negócios.

Rua do Rócio, 350
Vila Olímpia, São Paulo - SP

T +55 (11) 11 2348-1000
CEP 04552-010 

www.rsm.global/brazil
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Abreviações

ASC: Accounting Standards Codification.

DRE: Demonstração do resultado do exercício.

CPC: Comitê dos Pronunciamentos Contábeis.

CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

EBIT: Earnings before interest and taxes, na tradução, lucro antes do
resultado financeiro e dos impostos.

EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,
na tradução, lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação
e amortização.

IFRS: International Financial Reporting Standards, na tradução, Normas
Internacionais de Informações Financeiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação
Brasileira.

IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
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INFORMAÇÕES GERAIS
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Sobre a Empresa

A Empresa foi fundada em 2005 e tem por atividades processos e
análises laboratoriais acreditados pela Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica e Medicina Laboratorial por intermédio do PALC (Programa de
Acreditação de Laboratórios Clínicos). A sede está localizada em
Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Abdon Batista, nº47, 1º
andar, sala C, anexo ao edifício São Marcos, Centro.

Fonte: Administração, Site

Quadro societário  2017 Quotas R$
% 

Participação

Omar Amin Ghanem Filho 1.700.000 1.700.000 50%

Monique Amin Ghanem 1.700.000 1.700.000 50%

Total 3.400.000 3.400.000 100%

Quadro societário  2016 Quotas R$
% 

Participação

Omar Amin Ghanem Filho 50.000       50.000       50%

Monique Amin Ghanem 50.000       50.000       50%

Total 100.000 100.000 100%
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Sobre a Transação

Em 10 de outubro de 2017, a DASA adquiriu a totalidade das quotas da
Empresa pelo valor de R$62.669.009,75 (sessenta e dois milhões e
seiscentos e sessenta e nove mil, nove reais, e setenta e cinco
centavos), de acordo com a Alteração contratual da Sociedade Nº33, e
arquivo de composição de valor da aquisição, fornecidos pela
Administração.

Ilustramos abaixo quadro da composição do valor da transação.

Fonte: Administração, Contrato de Cessão e Transferências de Quotas
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Limitações de Responsabilidades

A RSM se compromete a resguardar o sigilo das informações fornecidas
pela Administração.

Os consultores não possuem predisposição pessoal em relação à
matéria envolvida neste relatório, nem sequer há conflitos de
interesses com a Administração.

As premissas utilizadas para as projeções foram disponibilizadas e
validadas pela Administração. Todas as informações não transmitidas a
RSM serão pesquisadas. Assim sendo, não assumimos o compromisso
pela veracidade das informações financeiras.

Este documento é de uso exclusivo da contratante, sendo que não deve
ser reproduzido parcial ou totalmente para a divulgação em veículos
públicos sem a prévia autorização, por escrito, da RSM.

A RSM não está obrigada a atualizar, revisar ou corrigir as informações
contidas neste Relatório após sua emissão final.

A RSM não investigou ou efetuou nenhum teste de auditoria ou
qualquer outro tipo de verificação das informações fornecidas pela
Administração. Desta forma não nos responsabilizemos pela veracidade
dos dados aqui mencionados.

A RSM não fornece garantias quanto à realização das projeções
apresentadas neste trabalho, devido as mesmas estarem sujeitas a
perspectivas e planos estratégicos da Administração. Adicionalmente a
RSM não assume qualquer obrigação de indenização caso os resultados
futuros não se realizem.
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Observações

O presente documento foi preparado exclusivamente para atender às
disposições do Artigo 256 da Lei das Sociedades Anônimas e no Anexo
19 da Instrução CVM 481 no que diz respeito à aquisição do controle
acionário da Empresa.

Não deverá, portanto, ser divulgado a terceiros, ou seja, pessoas
jurídicas ou físicas que não sejam integrantes ou funcionários do
Cliente. Não obstante, o presente relatório poderá ser apresentado
para os auditores da Administração e da Empresa.

Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas
informações fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas
segundo nossa análise quanto à razoabilidade destas.

No decorrer dos trabalhos, foram efetuados procedimentos de análise,
os quais julgamos apropriados no contexto da avaliação. Todavia, a
RSM Brasil não se responsabiliza pelas informações a ela fornecidas e
não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por danos ou
prejuízos decorrentes da omissão de dados e informações por parte da
Administração do Cliente e/ou da Empresa, nem suportará tais danos
ou prejuízos.

A RSM Brasil declara que nem ela nem a equipe responsável pela
preparação da presente avaliação possuem qualquer conflito de
interesse que lhe diminuam a independência necessária ao
desempenho de suas funções.

A avaliação tomou como base a posição patrimonial na data-base e as
informações obtidas anteriormente à data de emissão deste relatório.

A RSM Brasil não foi incumbida de atualizar esta avaliação após a data
de sua emissão.

Destacamos que a compreensão completa da conclusão desta avaliação
somente ocorrerá mediante sua leitura integral deste documento, não
se devendo, portanto, extrair conclusões da leitura parcial deste.
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SOBRE O AVALIADOR
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Sobre o Avaliador

RSM International

A RSM Internacional é a 6ª maior firma de auditoria e consultoria do
mundo e 5ª maior na América do Norte, de acordo com o
“International Accounting Bulletin” (IAB). Somos uma rede conectada
com mais de 816 escritórios em 120 países ao redor do mundo, com
mais de 43.000 pessoas preparadas para ouvir e atender suas
necessidades.

RSM Brasil

Somos uma empresa reconhecida pela ousadia de propor serviços e
soluções diferenciadas, construídas de maneira customizada, e nos
adaptamos aos processos de cada um de nossos clientes oferecendo
resultados dentro das práticas e políticas deles.

Além de finanças corporativas, a RSM atua com serviços de auditoria,
gestão de riscos, consultorias tributária, trabalhista e empresarial.

A RSM possui sua matriz em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro e
Curitiba.

O profundo comprometimento da firma com princípios éticos e com a transparência em relação às suas atividades faz da RSM um símbolo inequívoco
de qualidade e confiabilidade para seus clientes.

Nossas credenciais
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Informações adicionais

Processo de aprovação interna

O processo de aprovação interna da RSM realizado para aprovação
deste Relatório envolveu as seguintes etapas:

• Reuniões para a discussão sobre a metodologia a ser empregada e
as premissas a serem adotadas para elaboração do Relatório da
Empresa, envolvendo a equipe de Finanças Corporativas da RSM
que trabalhou nesta avaliação;

• Elaboração do Relatório pelos profissionais destacados da RSM;

• Revisão do Relatório pela equipe independente responsável pelas
operações de avaliação de empresas da RSM;

• Submissão do Relatório para análise da diretoria da RSM; e

• Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas
pela diretoria, caso necessárias, a fim de obter a aprovação final.

Declarações

A RSM declara na presente data que:

• Nenhum dos seus sócios possui qualquer interesse financeiro na
Empresa. Além disso, nenhum dos profissionais do Avaliador que
participaram do projeto detém qualquer participação acionária ou
derivativos da Empresa.

• Não é titular de nenhuma espécie de quotas da Empresa, assim
como os sócios e os demais profissionais envolvidos neste trabalho,
e nem tem sob sua administração discricionária nenhuma das
referidas quotas.

• Não há qualquer conflito de interesse que diminua a independência
necessária ao Avaliador para o desempenho de suas funções no
contexto deste trabalho.

• Não sofreu qualquer influência da administração da Empresa ou do
Cliente no decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar sua
condição de independência ou os resultados aqui apresentados.

• Não possui informações comerciais e creditícias de qualquer
natureza relativas à Empresa que possam impactar o Relatório que
não tenham sido incorporadas a ele.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES
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Antecedentes

A Empresa foi fundada em 2005 e tem por atividades processos e
análises laboratoriais acreditados pela Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica e Medicina Laboratorial por intermédio do PALC (Programa de
Acreditação de Laboratórios Clínicos). A sede está localizada em
Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Abdon Batista, nº47, 1º
andar, sala C, anexo ao edifício São Marcos, Centro.
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Objetivos

A RSM foi contratada pela DASA para auxiliá-la no processo para
atendimento ao artigo 256 da lei nº 6.404/76, dispõe que:

“A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia-geral da
compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,
sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento
relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o
maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado
o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos
2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de
avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à
prévia autorização da Assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena
de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da
deliberação da Assembleia que a aprovar terá o direito de retirar-se da
companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
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Descrição dos Critérios de Avaliação

A lei 6.404/76 (Lei das S.A.) estabelece no artigo 256, que a compra por
companhia aberta do controle de qualquer sociedade mercantil
dependerá de deliberação da assembleia geral da compradora,
convocada para conhecer a operação sempre que os critérios previstos
nos incisos I ou II do artigo 256 sejam observados.

No Inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. são determinados 3 valores dos
quais, o maior deve ser uma vez e meia menor quando comparado com
o valor pago pelas ações da adquirida, estes valores são:

a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a data
da contratação:

Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com
uma determinada classe de ações por um período de tempo específico.
Calcula-se a cotação média ponderada da ação a partir dos volumes
diários negociados (financeiro e de lotes de ações) em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado.

Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é
considerado, por se tratar de método fundamentado na cotação das
ações negociadas diariamente nos mercados de capitais. Raramente
esse tipo de negociação envolve a transferência do controle acionário
das empresas no mercado brasileiro.

A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das
ações das empresas negociadas nas bolsas de valores.

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação:

Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e
passivos contabilizados da Companhia, em uma determinada data-
base, caso haja divergência entre o valor justo e o valor contábil. E na
divisão dos valores obtidos pelo número total de ações emitidas por
uma determinada Companhia.

c) Valor do Lucro Líquido da ação:

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a
15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da
transação, utiliza-se como base para o cálculo do lucro líquido anual por
ação os balanços auditados referente aos últimos 2 exercícios sociais,
corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da
empresa, atualizados monetariamente.
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VALIDAÇÃO DO ARTIGO 256
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Relevância Sobre o Investimento (Art. 256, Item I)

Item I

De acordo com a exigência do item I do artigo 256 da lei nº 6.404/76, o
preço de compra não foi superior a 10% do patrimônio líquido da DASA
e a proporção sobre o investimento é equivalente a 2,08% do
patrimônio líquido da DASA.

Desta forma, o item I não configura investimento relevante para a
referida combinação de negócios.

Nota: Apesar de ser considerado um investimento não relevante,
conforme o Item I, demonstramos nos slides seguir, os demais cálculos
exigidos pela referida lei em seu artigo 256.
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Limites sobre o Valor das Quotas

Item II

Em atendimento ao item II do artigo nº 256 da lei nº 6.404/76, foi
verificado que:

a) A Empresa não possui operações em bolsas de valores durante os
90 (noventa) dias anteriores à data de contratação e, portanto, o
inciso (“a”) não é aplicável.

b) O valor do patrimônio líquido por quota da investida (MOB), na
data base é de R$8,50 (ou R$12,74 – 1,5x), conforme
demonstrado no quadro I.

Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

c) Os valores dos lucros líquidos por quota da MOB nas datas bases
de 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017 foram
respectivamente nos valores de R$ 48,65 e R$ 0,82, e os valores
por quotas ajustados pelo IPCA foram de R$ 49,51 e R$ 0,82,
respectivamente. Considerando a limitação a 15 vezes à média do
lucro líquido anual por quota nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
o valor médio do lucro líquido é de R$ 25,16. Ilustramos a seguir
quadro II de apuração do multiplicador.

Quando demonstrados, os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

Quadro I

 Valores em R$ 

Total quotas Omar Amin Ghanem Filho 1.700.000      

Total quotas Monique Amin Ghanem 1.700.000      

Total de quotas 3.400.000      

Patrimônio líquido da MOB a valor de mercado 28.884.850    

Patrimônio líquido (mercado) da MOB por quota 8,50                

Patrimônio líquido (mercado) da MOB por quota - 1,5x 12,74              

Quadro II

 Descrição 2016 2017

Valor do lucro líquido do MOB 4.865.000    2.777.919     

Quantidade de quotas do MOB na data base da combinação de negócio 100.000       3.400.000     

Valor do lucro líquido por quota (R$) - MOB - 31/12/2016 e 30/09/2017 48,65            0,82               

Atualizado IPCA (%) (i) 1,77% 0,00%

Multiplicador 15,0x 15,0x

 Valor do lucro líquido por quota (R$) ajustado pelo IPCA  49,51            0,82               

 Base de Multiplicador - 15X 742,67         12,26             

 Média 

 Média - 1,5x 

 Lucro Líquido 

25,16

37,75
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Conclusão por Item

Item I

Com base no solicitado no Item I do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o preço de compra do MOB não foi superior a 10% do
patrimônio líquido da DASA e a proporção sobre o investimento é
equivalente a 2,08% do patrimônio líquido da DASA, dessa forma, não
configura investimento relevante conforme demonstrado a seguir.

Item II

Com base no solicitado no Item II do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o valor da aquisição por quota (R$ 18,43) não
ultrapassa 1,5x (uma vez e meia) o maior indicador calculado (R$37,75),
conforme demonstrado a seguir.

Conclusão geral: Consideramos o investimento como não relevante e
não deve ser levado para a assembléia-geral para deliberação.

 Item II  R$ 2017

Informação do preço de venda

Valor pago na transação  (R$) 62.669.010 

Quantidade de quotas (Quantidade) 3.400.000    

Preço médio de cada quota (R$) 18,43            

Informações da Investida

 II a) Cotação média das ações dos últimos 90 dias n/a

II b) Valor do Patrimônio Líquido por quota a valor de mercado  MOB - 1,5x 12,74            

II c) Valor do Lucro Líquido por quota MOB - (R$ 25,16 x 1,5x) 37,75            

n/a - não aplicável MOB
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ANEXOS
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Anexo I – Acervo Líquido e Demonstrações Contábeis Ajustadas a Preço de Mercado

Fonte: Administração e relatório de Due Diligence

O acervo líquido ou patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado que foi considerado para a avaliação da relevância sobre o investimento, foi no montante de
R$28.885.

(i) Valor justo de ativos tangíveis e intangíveis apurados no relatório de alocação do preço pago (PPA - Purchase Price Allocation) emitido pela Ernst Young.

(ii) Valor de sobra de ativos não identificados após trabalho de inventário físico realizado pelos especialistas CPCON, conforme relatório emitido em 24 de abril de 2018.
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Anexo II – Demonstração do Resultado

Fonte: Administração e relatório de Due Diligence

O lucro líquido por quota no montante de R$0,001 foi apurado com base no lucro líquido de R$2.778.
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Conecte-se conosco. Conecte-se com o Sucesso.

RSM Brasil Atividades de Auditoria e 
Consultoria S/S

Rua do Rócio, 350 – Vila Olímpia

CEP: 04552-000 - São Paulo/SP – Brasil

T + 55 11 2348-1000
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