
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

Mapa de votação sintético final da 

Assembleia Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2020 

 

Diagnósticos da América S.A., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 

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

nº 61.486.650/0001-83 ("DASA"), nos termos do §6º do Artigo 21-W da Instrução CVM nº 

481/09, conforme alterada, e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução CVM nº 480/09, conforme 

alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de votação 

que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e a distância por seus acionistas 

para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária da DASA, realizada no dia 28 de abril de 2020 (“AGOE”), com as indicações do 

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

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

Anexo A à presente divulgação. 

 

Barueri, 28 de abril de 2020. 

 

 

________________________________________________________ 

José Agote  

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 



 
 
 
 
 

Anexo A 

Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 

% Capital 

Social 

Votante 

Número de 

Ações 

% Capital 

Social 

Votante 

Número de 

Ações 

% Capital 

Social 

Votante 

Deliberar sobre o relatório da administração, as contas da 

diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberar sobre a proposta de: (a) destinação do lucro líquido 

do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

(b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e 

(c) orçamento de capital para o exercício de 2020 

473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos 

administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de 

Administração e a Diretoria para o exercício social de 2020 

473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberar sobre a ratificação e aprovação da remuneração global 

anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no 

exercício social de 2019 

473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Definir o número de membros e (re)eleição do Conselho de 

Administração da Companhia 
473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 



 
 
 
 
 

Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da 

Companhia em razão de (i) alteração do objeto social; (ii) 

aumento do capital social; (iii) aumento do limite do capital 

autorizado; e (iv) regular o regime de co-presidência do 

Conselho de Administração. 

473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberar sobre a ratificação da contratação da Ernst & Young 

Assessoria Empresarial Ltda. para elaboração do Laudo Maipú. 
473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberar sobre o Laudo Maipú. 473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

Deliberação sobre a ratificação da Operação Maipú.  473.873.274 98,5789 0 0% 0 0% 

 


