
 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A 

 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

Companhia Aberta 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2017, às 

09:00, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda 

Juruá, 434, Alphaville. 

 

Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais “Diário Oficial 

do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 12 de setembro de 2017 - página 33, 13 de setembro 

de 2017 - página 13, e 14 de setembro de 2017 - página 20, e no “Diário Comércio, Indústria & 

Serviços”, nas edições dos dias 12 de setembro de 2017 - página 9, 13 de setembro de 2017 - 

página 3, e 14 de setembro de 2017 - página 5, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404 de 14 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 

Quórum: Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 99,82% (noventa 

e nove inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da Companhia, excluídas as 

ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.  

 

Presença: Presentes os Diretores da Companhia Srs.: Pedro de Godoy Bueno – Diretor Presidente, 

Carlos de Barros Jorge Neto – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores; 

bem como um representante da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. 

 

Composição da Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Fabio Ferreira Cunha, Secretário.   

 

Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à 

apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da 

Companhia, tendo sido entregues cópias de tais documentos aos acionistas que as solicitaram. 

 



 

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: 

 

(i) Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de 

Emissão de Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo e 

Justificação”) relativo à incorporação das ações de emissão da SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS 

MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 45.796.554/0001-85 (“SZD”) pela Companhia (“Incorporação de Ações”); 

 

(ii) Ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como 

empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação (“Laudo”) das 

ações de emissão da SZD pelo critério do valor patrimonial contábil, para fins da Incorporação de 

Ações; 

 

(iii) Exame e aprovação do Laudo; e 

 

(iv) Aprovação da Incorporação de Ações nos termos do Protocolo e Justificação, transformando 

a SZD em subsidiária integral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por 

Ações, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 404.121,94 

(quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), mediante a 

emissão de 2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º 

do Estatuto Social da Companhia. 

 

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas 

presentes deliberaram: 

 

quanto ao item (i): Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 310.377.174 (trezentos e dez milhões, trezentos e setenta 

e sete mil, cento e setenta e quatro) votos a favor, correspondentes a 99,82% (noventa e nove 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da Companhia, os termos e condições 

do Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224, 225 e 252 da Lei das Sociedades 

por Ações, que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, 

estabelecendo os termos da Incorporação de Ações da SZD, celebrado em 11 de setembro de 2017, 

o qual, uma vez autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia. 

 



 

quanto ao item (ii): Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 310.377.174 (trezentos e dez milhões, trezentos e setenta 

e sete mil, cento e setenta e quatro) votos a favor, correspondentes a 99,82% (noventa e nove 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da 

nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa independente 

especializada para fins de elaboração do Laudo, nos termos dos artigos 252 e 256 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

quanto ao item (iii): Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 310.377.174 (trezentos e dez milhões, trezentos e setenta 

e sete mil, cento e setenta e quatro) votos a favor, correspondentes a 99,82% (noventa e nove 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da Companhia, o Laudo elaborado 

pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com data base de 31 de março de 2017, o qual integra a 

presente ata como Anexo II. O representante da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., presente à 

Assembleia, prestou todos os esclarecimentos necessários à aprovação do Laudo pelos acionistas 

da Companhia. 

 

quanto ao item (iv): Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 310.377.174 (trezentos e dez milhões, trezentos e setenta 

e sete mil, cento e setenta e quatro) votos a favor, correspondentes a 99,82% (noventa e nove 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da Companhia, a Incorporação de 

Ações nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações, com o consequente aumento do 

capital social da Companhia no valor de R$ 404.121,94 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e 

um reais e noventa e quatro centavos), mediante a emissão de 2.127.659 (duas milhões, cento e 

vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

As ações da Companhia ora emitidas são, neste ato, (a) integralmente subscritas pelos diretores da 

SZD; (b) integralizadas com a versão da totalidade das ações de emissão da SZD para a Companhia; 

e (c) entregues, em sua totalidade, a acionista da SZD, na proporção de 1,3372899072 ações 

ordinárias da Companhia para cada 1 (uma) ação ordinária da SZD de sua propriedade, na forma 

do Boletim de Subscrição que, uma vez assinado e autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede 

da Companhia, nos termos do Anexo III à presente ata.  

 

Para fins de esclarecimento, nos termos do artigo 252, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, os 

demais acionistas não terão direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas pela 

Companhia.  

 



 

Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 2.234.134.819,75 (dois bilhões, 

duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta 

e cinco centavos), dividido em 310.923.481 (trezentos e dez milhões, novecentas e vinte e três mil, 

quatrocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 

R$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito 

mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 313.051.140 

(trezentos e treze milhões, cinquenta e um mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas e 

sem valor nominal. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o caput Artigo 5º do Estatuto 

Social da Companhia passa a vigorar a seguinte nova redação: 

“Artigo 5º -  O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 2.234.538.941,69 

(dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e 

quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 313.051.140 (trezentos e treze 

milhões, cinquenta e um mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 

valor nominal.” 

 

Os Acionistas autorizam os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para 

a efetivação das deliberações ora tomadas, bem como os registros, averbações e publicações 

necessários junto aos órgãos competentes. 

 

A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções 

para as matérias objeto da ordem do dia ora deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à 

presente ata como seu “Anexo IV”. 

 

Certidão: A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias 

Gerais da Companhia. 

 

Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 

lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das 

assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da 

Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas 

presentes.  

 

Assinaturas: Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Fabio Ferreira Cunha, Secretário.  

 



 

Acionistas Presentes: Dulce Pugliese de Godoy Bueno (p.p. Márcio Alexandre Salvador da Silva); 

Cromossomo Participações II S.A. (p.p. Márcio Alexandre Salvador da Silva); Espólio de Edson de 

Godoy Bueno (p.p. Márcio Alexandre Salvador da Silva); e Romeu Côrtes Domingues.  

 

 
Barueri, 27 de setembro de 2017. 

 

 

Presidente: ___________________________________ 

            Romeu Côrtes Domingues 

 

 

Secretário: ____________________________________ 

            Fabio Ferreira Cunha 



 

Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 09:00 

 

Protocolo e Justificação da Incorporação



 

Anexo II à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 09:00 

 

Laudo de Avaliação
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Anexo III à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 09:00 

 

Boletim de Subscrição 

 

Boletim de subscrição do aumento do capital social da Diagnósticos da América S.A. (“Companhia”) 

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2017. 

Data da 

Subscrição  

27 de setembro de 2017 

Ações Subscritas 

e Forma de 

Integralização 

2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, integralizadas mediante a versão da 

totalidade das ações de emissão da SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 45.796.554/0001-85 (“SZD”) para a Companhia (em decorrência da incorporação 

de ações da SZD pela Companhia), no valor total de R$ 404.121,94 (quatrocentos e quatro 

mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos). 

Valor Total da 

Subscrição 

R$ 404.121,94 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro 

centavos) 

Subscritor Nos termos do Artigo 227, §2º da Lei das S.A., os diretores da SZD subscrevem as ações 

ora emitidas, por conta e ordem da acionista: 

Logistics V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de 

investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.175.916/0001-90, neste ato devidamente 

representado por seu administrador Votorantim Asset Management Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira devidamente autorizada pela 

Comissão de Valores Mobiliários a administrar fundos de investimento e carteiras de títulos 

e valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.384.738/0001-98, nos termos de seu regulamento. 

 

Diretores da Salomão e Zoppi: 

 

_________________________________ 

Paulo Sérgio Zoppi 

_________________________________ 

Ricardo de Paula Salomão 
 

 

Barueri, 27 de setembro de 2017. 

 

Presidente: ___________________________________ 

             Romeu Côrtes Domingues  

Secretário: ____________________________________ 

           Fabio Ferreira Cunha
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Anexo IV à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 09:00 

 

Mapa de Votação 

 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de 

Incorporação de Ações de Emissão de Salomão e Zoppi Serviços 

Médicos e Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo e 

Justificação”) relativo à incorporação das ações de emissão da 

SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., 

sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 45.796.554/0001-85 (“SZD”) pela Companhia 

(“Incorporação de Ações”); 

310.377.174 99,82     

Ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e 

Avaliações Ltda. como empresa independente especializada para fins 

de elaboração do laudo de avaliação (“Laudo”) das ações de emissão 

da SZD pelo critério do valor patrimonial contábil para fins da 

Incorporação de Ações; 

310.377.174 99,82     

Exame e aprovação do Laudo; e 310.377.174 99,82     



 
SP - 20861174v5  

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Aprovação da Incorporação de Ações nos termos do Protocolo e 

Justificação, transformando a SZD em subsidiária integral da 

Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”), com o consequente aumento do capital social da Companhia, 

no valor de R$ 404.121,94 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e 

um reais e noventa e quatro centavos), mediante a emissão de 

2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e 

cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

com a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 

310.377.174 99,82     

 


