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Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 04/06/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da Dresch Martinhago
Clínica Médica S/S Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.
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Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 04/06/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. (“Dresch” ou “Adquirida”
ou “Empresa”), na data-base de 22 de fevereiro de, cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
27 de agosto de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de fevereiro de 2019 a Dasa
celebrou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por
objeto a aquisição de 100% do capital social da Dresch com preço total pago na
transação de R$ 16,2 milhões, dos quais 50% à vista em dinheiro e os 50% restante
pago a prazo retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da Dresch
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a 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, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

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

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.

Fonte: Dasa / Dresch

• § 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.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 22 de fevereiro de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

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

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• O objetivo dos trabalhos dos quais resultou o Relatório, conforme descrito na Proposta, consistiu
na realização, pela B2R Capital, de avaliação econômica da Empresa e alocação do preço pago na
data base de 22 de fevereiro de 2019.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da Dresch.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do patrimônio líquido a mercado foi suficiente
para realização do teste.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro s procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A Dresch é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• Adicionalmente, a Dresch apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, e portanto, esta metodologia não é aplicável nesta
análise

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito às metodologias de i) patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado. Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• O valor por quota da aquisição corresponde a 35,6 vezes o valor de patrimônio líquido
a mercado, ou seja, maior que o limite de 1,5 vezes conforme estabelecido no item II
do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados
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A Empresa

• Fruto do resultado dos esforços acadêmicos e da experiência de seu fundador como
médico, professor doutor em genética e pioneiro no país em genética de reprodução
humana.

• Atualmente, a Empresa é líder no mercado brasileiro de serviços genômicos,
oferecendo testes, painéis genéticos por especialidade médica e mapeamento do
genoma produzidos com a tecnologia atualmente disponíveis. Além disso, oferece
ainda assessoria e aconselhamento genético.

• Oferecem avançada tecnologia buscando garantir performance nos serviços de
medicina genômica. No Brasil, são pioneiros no uso do Next Generation Sequencing.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
A Companhia

Fonte: Dasa / Dresch

Balanço Patrimonial

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial da Adquirida antes dos ajustes a valores
de mercado.
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6. Critérios Gerais de Avaliação
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• 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 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 de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, 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 empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do 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
referentes 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).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• 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.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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7. Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A Dresch é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 28/02/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

• De acordo com os procedimentos aplicados, o valor do Patrimônio Líquido Ajustado é
apresentado na tabela abaixo:

▪ ref. 1 - Os itens não existentes ou em estado de conservação inadequado
foram excluídos do controle de imobilizado, gerando assim uma redução do
valor do ativo imobilizado conforme seus respectivos valores contábeis e
saldos de depreciação acumulada.

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é de R$ 228,5.

Balanço Ajustado (R$ 000)

Ativo 28/02/2019
Ajustes ao 

Valor Justo
Valor Justo

Ativo Circulante

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 144                     -                144                     

Contas  a  receber 648                     -                648                     

Impostos  a  recuperar 18                       -                18                       

Outros 17                       -                17                       

Total do Ativo Circulante 827                     -                827                     

Ativo Não Circulante

Imobi l i zado 1.419                  (847)              572                     

Intangível  (Ágio) -                      -                -                      

Intangível  (Carteira  de Cl ientes) -                      -                -                      

Intangível  (Marca) -                      -                -                      

Total do Ativo Não Circulante 1.419                  (847)              572                     

Total do Ativo 2.246                  (847)              1.399                  

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 22.02.2019

Ativo Total 2.246,0

Ativo Circulante 827

Ativo Não Circulante 1.419

Passivo Total 942

Passivo Circulante 942

Passivo Não Circulante 0

Patrimônio Líquido Contábil 1.304,0

Ajustes do PL (847)

Imobilizado [ref. 1] (847)

Patrimônio Líquido Ajustado [a] 457,0                                

Quantidade de Quotas ('000) [b] 2,0

R$ / Cota [a] / [b] 228,5                                
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 22 de fevereiro de 2019, foram
utilizados como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços
referentes aos exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de
2018, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que a Dresch apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, esta metodologia não é aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (576,7) 448,7

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (610,4) 459,5

Quantidade de Quotas ('000) [b] 2,0 2,0

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (305,2) 229,7

15 vezes 15 x [c] (4.578) 3.446,2

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico (565,8)

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções na

Quantidade de Quotas ('000) 2,0

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* na

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota na
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Valor Total da Aquisição

R$ '000

Enterprise Value 16.500

Dívida Líquida (217)

Equity Value [a] 16.282,9

Quantidade de Quotas Adquiridas

'000

Qtde Quotas Adquiridas [b] 2,0

Valor de Aquisição por Quota

R$ '000

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 8.141,5

22

Valor de Aquisição por Ação da Dresch

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da Dresch,
considerando o valor pago pela Dasa de R$ 16,5 milhões (Enterprise Value) para
aquisição de 100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 8.141,5,0

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição
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8. Conclusão
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Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [a] / [b]

228,5 35,6 x

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

8.141,5
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Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), concluímos que o valor
médio pago pelas quotas da Dresch representa 35,6 vezes o valor do patrimônio a
preços de mercado, baseado no maior valor apurado entre: (a) a cotação média das
ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação; (b) o valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (c) o valor do lucro líquido por ação, não ultrapassando, portanto, uma vez
e meia o maior dos valores indicados pelas avaliações.

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

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Balanço Patrimonial – 2017 e 2018
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Balanço Ajustado

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e Equivalente Caixa 110.515 84.049 Fornecedores 50.082 36.710 

Clientes 342.798 591.820 Impostos, Taxas e Contribuições 576.854 613.735 

Adiantamentos 10.515 17.649 Remuneração e Encargos 226.969 296.082 

Impostos a Recuperar - 262 Empréstimos e Financiamentos 19.327 188.844 

Outros - 7.412 

Total do Ativo Circulante 463.828 693.780 Total do Passivo Circulante 873.231 1.142.782 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Outros Valores Realizáveis 84.894 106.189 Capital Social 2.000 2.000 

Imobilizado 1.200.252 1.765.437 Reservas 628.602 1.094.106 

Depreciação Acumulada (245.141) (326.516) Resultado do Período

Total do Ativo Não Circulante 1.040.005 1.545.109 Total do Patrimônio Líquido 630.602 1.096.106 

Total do Ativo 1.503.833 2.238.889 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.503.833 2.238.889 

Balanço Patrimonial

Fonte: Dasa / Dresch
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Anexo II
Balanço Patrimonial – 28.02.2019
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Balanço Patrimonial

Fonte: Dasa / Dresch

Balanço Ajustado (R$ 000)

Ativo 28/02/2019 Passivo 28/02/2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 144 Fornecedores 29 

Contas a receber 648 Empréstimos e financiamentos 141 

Impostos a recuperar 18 Salários/Encargos a pagar 311 

Outros 17 Impostos a pagar 407 

Outros créditos 54 

Total do Ativo Circulante 827 Total do Passivo Circulante 942 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado 572 Capital Social (845)

Intangível (Ágio) - Reservas de Lucros 1.302 

Intangível (Carteira de Clientes) -

Intangível (Marca) - Total do Patrimônio Líquido 457 

Total do Ativo Não Circulante 572 

Total do Ativo 1.399 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.399  
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Contatos

B2R | Capital
Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil

Bruno Jucá
21 4041 4411
21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410
21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

www.b2rcapital.com.br



Estritamente Confidencial


