
 

  

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

   NIRE 35.300.172.507 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

 

FATO RELEVANTE 

Formador de Mercado 

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 

2002, conforme alterada, a Diagnósticos da América S.A., com sede na Cidade de Barueri, Estado de 

São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.486.650/0001-83 

(“Companhia”), comunica seus acionistas e o mercado em geral que o contrato com a Brasil Plural Corretora 

de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Rua Surubim, nº 373, cjs. 01 (parte) e 02 (parte), 

inscrita no CNPJ/MF sob n 05.816.451/0001-15 (“Formador de Mercado”), para exercer a função de 

formador de mercado de suas ações ordinárias ticker DASA3 no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, foi rescindido por iniciativa do Formador de Mercado. O objetivo do contrato 

com o Formador de Mercado era fomentar a liquidez das ações de emissão da Companhia. 

 

A Companhia informa que 512.109 (quinhentas e doze mil, cento e nove) ações ordinárias de sua emissão 

encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do 

direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia com o formador de 

mercado. 

 

O Formador de Mercado encerrará as suas atividades no dia 13 de abril de 2017. A Companhia informa, 

ainda, que neste momento não tem planos para contratar outra instituição para atuar como seu Formador 

de Mercado na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo – BM&FBOVESPA. 

 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer à Brasil Plural pelos serviços prestados durante a vigência do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

 



 

  

Barueri, 28 de março de 2017. 

 

 

____________________________________________________________ 
Carlos de Barros Jorge Neto 

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 


