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AVISO AOS ACIONISTAS 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“Companhia”), em continuidade às informações 

divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 30 de abril de 2019 (“Aviso aos Acionistas”), 

vem comunicar aos senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em 8 de maio de 2019 

(inclusive), encerrou-se o prazo para a subscrição de ações relativas ao aumento de capital 

aprovado, dentro do limite do capital autorizado, pelo Conselho de Administração da Companhia, 

em reunião realizada em 18 de março de 2019 (“Aumento de Capital”). 

Durante a rodada de sobras, foram subscritas, inclusive mediante pedidos de subscrição de sobras 

de ações adicionais àquelas que os acionistas faziam jus, 235.790 (duzentas e trinta e cinco mil, 

setecentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão 

de R$ 29,11 (vinte e nove reais e onze centavos) por ação ordinária, totalizando R$ 6.863.846,90 

(seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa 

centavos). 

Em razão da subscrição da totalidade das ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital, foi 

realizada, nesta data, Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a 

homologação do Aumento de Capital, com a emissão de 3.127.905 (três milhões, cento e vinte e 

sete mil, novecentas e cinco) novas ações ordinárias, no valor total de R$ 91.053.314,55 (noventa 

e um milhões, cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).  

Devido à homologação do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passa a ser de 

R$ 2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois 

mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e 

quinze milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

 

São Paulo, 15 de maio de 2019. 

José Agote 

Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores 


