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Companhia Aberta 

CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83 
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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Diagnósticos da América S.A. ("DASA"), com sede na Cidade de Barueri, Estado de São 

Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 61.486.650/0001-83, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, 

em 13 de junho de 2017, do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças" 

("Contrato") com os sócios controladores da Laboratório Médico Santa Luzia S.S., da 

Laboratório de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda. e da Usina de Diagnóstico e Alta 

Performance S.A. ("Sociedades").  

 

O Contrato tem por objeto a aquisição, direta ou indiretamente, de ações de 50,01% 

(cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital social das Sociedades pela DASA e 

prevê também a celebração de acordo de acionistas entre a DASA e os Vendedores 

(“Aquisição”). A administração da DASA avaliará se a Aquisição enquadra-se nas hipóteses 

previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e, sendo esse o caso, a 

submeterá à ratificação pelos acionistas da DASA em assembleia geral.  

 

A DASA esclarece que após a realização da análise de materialidade pertinente, concluiu que a 

Aquisição não constitui fato relevante, conforme os critérios contidos no Artigo 2º da Instrução 

CVM 358/03. Esta conclusão foi suportada pela análise dos efeitos da divulgação da operação 

envolvendo a sociedade Antônio P. Gaspar S.S., realizada em 20 de junho de 2016, da 

operação envolvendo a sociedade Laboratório de Análises Clínicas Gilson Cidrim Ltda., realizada 

em 26 de outubro de 2016, da operação envolvendo as sociedades Laboratório Oswaldo Cruz 

Ltda., Biomed Diagnósticos Laboratoriais Ltda., e Sawaya & Giana Serviços Auxiliares de 

Organização de Escritórios Ltda. realizada em 23 de novembro de 2016, da operação 

envolvendo a sociedade Leme - Laboratório de Endocrinologia e Metabologia da Bahia Ltda., 

realizada em 20 de dezembro de 2016 e da operação envolvendo a sociedade Laboratório 

Médico Vital Brasil Ltda. realizada em 29 de maio de 2017 que não tiveram qualquer impacto na 

cotação das ações. 

 

Desta forma, seguindo a orientação expressa contida no item 4.1.1 do Ofício-

Circular/CVM/SEP/No. 02/2016, a DASA realiza a presente divulgação por meio de comunicado 

ao mercado por entender se tratarem de “informações não caracterizadas como ato ou fato 

relevante, que a companhia entenda úteis de serem divulgadas aos acionistas”, inclusive 



porque ainda está realizando os estudos para avaliar o eventual enquadramento da Aquisição 

nas hipóteses previstas no Artigo 256 da Lei 6.404/76. 

 

A divulgação das demais informações relativas à Aquisição, inclusive preço, encontram-se 

sujeitas à cláusula de confidencialidade acordada entre as partes envolvidas, e sua eventual 

divulgação no presente contexto colocaria em risco interesse legítimo da DASA. 

 

Barueri, 13 de junho de 2017. 

 

 

________________________________________________________ 

Carlos de Barros Jorge Neto 

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 


