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ACORDO DE ACIONISTAS 

O presente acordo de acionistas (“Acordo”) é celebrado entre as seguintes partes: 

(1) CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A., sociedade anônima, com sede na Rua 

Joaquim Floriano, 413, Itaim Bibi, Conjunto 112 parte, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04534-011, inscrita perante o CNPJ/MF sob nº 14.167.188/0001-71, 

neste ato devidamente representada nos termos de seu estatuto social (“Cromossomo”); 

(2) 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 (“FIP”);  

(sendo Cromossomo e FIP doravante denominados individual e indistintamente “Acionista” e, 

conjuntamente, “Acionistas”) 

E, como intervenientes anuentes: 

(3) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Juruá, 

434, Alphaville Industrial, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.486.650/0001-83, neste ato devidamente representada 

nos termos de seu estatuto social (“Companhia”); e  

(4) LUIS VITOR DE LIMA SALOMÃO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de 

identidade RG nº 6.168.524-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 974.168.198-49, residente e domiciliado na 

Rua Guarará, nº 442, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 01425-000, Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo (“Luis Vitor”); 

(5) PAULO SÉRGIO ZOPPI, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG 

nº 5.542.288-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 999.699.128-87, residente e domiciliado na Rua Curitiba, nº 

259, apartamento 131, Paraíso, CEP 04005-030, Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo (“Paulo Sérgio”), 

(6) SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 

anônima, com sede na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.796.554/0001-85, neste 

ato devidamente representada nos termos de seu estatuto social (“SZ”); 

(7) MARIA CRISTINA FALLEIROS DE PAULA SALOMÃO, brasileira, casada, psicóloga, 

portadora da cédula de identidade RG nº 6.974.378-2 SSP, expedida pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 974.152.518-49, 

residente e domiciliada na Rua Guarará, nº 442, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 

01425-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Maria Cristina”); e 

(8) MARIA LUCIA BIGHETTI ZOPPI, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de 

identidade RG nº 6.381.658-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 157.448.318-86, residente e domiciliada na 
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Rua Curitiba, nº 259, apartamento 131, Paraíso, CEP 04005-030, Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo (“Maria Lucia”); 

(sendo a Companhia, Luis Vitor, Paulo Sérgio, SZ, Maria Cristina e Maria Lucia doravante 

denominados individual e indistintamente “Interveniente Anuente” e, conjuntamente, 

“Intervenientes Anuentes”) 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) em 19 de janeiro de 2017, o FIP e os Intervenientes Anuentes celebraram um Contrato de 

Compra e Venda de Ações, Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças, 

conforme aditado em 30 de março de 2017 e 8 de setembro de 2017 (“SPA”), de acordo 

com o qual, sujeito à verificação do cumprimento e/ou da renúncia das Condições 

Precedentes, a Companhia se obrigou a adquirir as Ações da Aquisição e a realizar a 

Incorporação de Ações (conforme tais termos são definidos no SPA); 

(B) tendo sido cumpridas e/ou renunciadas todas as Condições Precedentes, ocorreu, nesta 

data, o Fechamento, tendo sido, inclusive, realizadas as AGEs de Incorporação (conforme 

tais termos são definidos no SPA), de modo que o capital social da Companhia foi 

aumentado em 2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e 

nove) novas ações ordinárias, as quais foram entregues ao FIP em troca das ações de 

emissão de SZ detidas pelo FIP; e 

(C) tendo em vista o ingresso do FIP como acionista da Companhia, os Acionistas desejam 

celebrar o presente Acordo para regular seus direitos e obrigações na qualidade de 

acionistas da Companhia, de acordo com e para os fins do artigo 118 da Lei das 

Sociedades por Ações, conforme aplicável.  

ASSIM SENDO, os Acionistas resolveram celebrar este Acordo, que será regido pelos seguintes 

termos e condições: 

1 Definições e Interpretação 

1.1 Os termos em letras maiúsculas, tanto no singular como no plural, conforme o caso, terão 

os significados a eles atribuídos no Anexo 1.1. 

1.2 Este Acordo será interpretado de acordo com as seguintes regras: 

1.2.1 Qualquer referência neste Acordo ao preâmbulo ou a uma cláusula será 

considerada referência ao preâmbulo ou a uma cláusula deste Acordo, exceto se 

expressamente previsto de outra forma.  

1.2.2 Os títulos e cabeçalhos deste Acordo servem apenas como referência e não 

limitarão, nem afetarão o significado das cláusulas, parágrafos ou artigos 

aplicáveis.  

1.2.3 O termo “incluindo” e termos similares serão interpretados como se 

acompanhados pela expressão “entre outros”.  

1.2.4 Referências a qualquer documento ou instrumento incluem referências a todas as 

respectivas alterações, substituições, consolidações e aditamentos, exceto se 

expressamente disposto em contrário neste Acordo.  

1.2.5 Referências a disposições previstas em Lei serão interpretadas como referências 

a tais disposições conforme alteradas, complementadas, consolidadas ou 
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reeditadas ou conforme sua aplicação possa vier a ser alterada de tempos em 

tempos por outras regras, e incluirão quaisquer disposições ajustadas (com ou 

sem alterações) e quaisquer regras, regulamentos, instrumentos ou outras Leis 

subordinados, elaborados nos termos da legislação aplicável.  

1.2.6 Todos os prazos estipulados neste Acordo deverão ser calculados na forma 

estabelecida pelo artigo 132 do Código Civil, isto é, excluindo-se o dia do começo 

e incluindo o dia do vencimento, nos termos da Cláusula 1.2.10 do SPA. Se o 

termo final de qualquer prazo previsto neste Acordo não for um Dia Útil, o termo 

final será considerado como sendo o próximo Dia Útil subsequente. 

2 Ações Vinculadas 

2.1 O presente Acordo vincula a totalidade das 2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete 

mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações ordinárias emitidas pela Compania em razão da 

Incorporação de Ações, detidas pelo FIP e/ou por seus eventuais cessionários permitidos, 

nos termos das Cláusulas 4.3.2 e 15.7, a qualquer tempo (“Ações”). 

3 Exercício de Direitos Políticos  

3.1 O FIP se compromete, neste ato, pelo prazo em que, direta ou indiretamente, mantiver 

ações de emissão da Companhia e exclusivamente nas Assembleias Gerais da 

Companhia convocadas para deliberação do cancelamento de registro companhia aberta 

e demais matérias correlatas, a acompanhar o voto da Cromossomo, conforme por ela 

instruído, e a concordar expressamente com o referido procedimento, nos termos e para 

os fins do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361/02.  

3.2 Exceto conforme previsto na Cláusula 3.1 acima, o FIP não terá a obrigação de seguir os 

votos da Cromossomo em Assembleias Gerais ou reuniões da administração da 

Companhia, podendo livremente deliberar sobre as demais matérias apresentadas para 

apreciação em tais assembleias ou reuniões.   

3.3 Não serão computados votos proferidos em Assembleia Geral com infração deste Acordo.  

4 Transferência das Ações 

4.1 Regras Gerais 

Salvo mediante consentimento prévio e por escrito dos demais Acionistas, toda e qualquer 

Transferência ou constituição de Ônus sobre as Ações em descumprimento aos 

dispositivos deste Acordo será considerada nula e inválida. A Companhia não 

reconhecerá e não lavrará em seus livros qualquer Transferência ou constituição de Ônus 

sobre as Ações em descumprimento às regras previstas nesta Cláusula. 

4.2 Ônus 

4.2.1 O FIP não poderá constituir qualquer Ônus sobre as Ações de sua titularidade 

para garantia de qualquer dívida sua ou de terceiros, ou por qualquer outro motivo, 

salvo se acordado, por escrito, entre os Acionistas. 

4.2.2 Ainda que o Ônus seja autorizado, o credor deverá assinar um termo se 

comprometendo a sujeitar a eventual Transferência das Ações objeto do Ônus às 

disposições previstas no presente Acordo, inclusive para os fins do Artigo 861 do 
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Código de Processo Civil, exceto quando se tratar da constituição involuntária de 

Ônus. 

4.3 Transferências Autorizadas 

4.3.1 O FIP poderá Transferir suas Ações, sem restrição quanto a preço ou quaisquer 

outras restrições, nos seguintes casos (“Transferências Autorizadas”):  

(i) a qualquer de suas Afiliadas ou para qualquer de seus quotistas diretos ou 

indiretos;  

(ii) em caso de oferta pública de aquisição de ações ou mediante o exercício 

do Direito de Venda Conjunta ou o Direito de Exigir a Venda Conjunta, nos 

termos da Cláusula 4.5 deste Acordo; ou 

(iii) a qualquer terceiro, desde que respeitadas as disposições referentes ao 

Período de Lock-Up.  

4.3.2 A Transferência Autorizada a que se refere a Cláusula 4.3.1 deste Acordo está 

sujeita à anuência e adesão por escrito do respectivo cessionário a todos os 

termos e condições deste Acordo. Neste caso, o respectivo cessionário será 

considerado um “Acionista” e referências a “FIP” incluirão referências a esse 

cessionário. 

4.4 Período de Lock-Up 

Exceto nas hipóteses previstas na Cláusula 4.3 (Transferências Autorizadas), o FIP não 

poderá Transferir suas Ações sem a aprovação prévia da Cromossomo durante um 

período de 6 (seis) anos contados a partir da data do presente Acordo (“Período de Lock-

Up”).  

4.5 Transferências a terceiros 

4.5.1 Direito de Venda Conjunta (Tag Along). Caso (a) a Cromossomo deseje Transferir 

as ações emitidas pela Companhia de sua titularidade para qualquer terceiro 

(Pessoa que não seja uma Parte Relacionada da Cromossomo), e (b) a pretendida 

Transferência das ações descritas no item (a) configure uma transferência do 

Controle da Companhia (“Proposta de Venda”), a Cromossomo notificará tal 

Proposta de Venda ao FIP (“Notificação de Venda”). A Notificação de Venda 

deverá incluir (i) a quantidade de ações de sua titularidade que a Cromossomo 

pretende Transferir, (ii) uma cópia da Proposta de Venda, se houver, ou descrição 

das condições pretendidas, caso ainda não haja um terceiro comprador definido, 

(iii) quando possível, a qualificação completa do potencial terceiro comprador, (iv) 

o preço efetivo ou pretendido por ação de sua titularidade e (v) as condições de 

pagamento. O FIP terá o direito de demandar que a consumação da Proposta de 

Venda seja condicionada ao compromisso do terceiro comprador de adquirir a 

totalidade (e não menos que a totalidade) das Ações do FIP pelo mesmo preço 

por ação e nas mesmas condições aplicáveis à Cromossomo e previstas na 

Notificação de Venda (“Direito de Venda Conjunta”). 

4.5.2.1. Exercício do Direito de Venda Conjunta.  

(i) O FIP deverá responder à Notificação de Venda no prazo de 15 (quinze) 

dias contados de seu recebimento, informando sua decisão de exercer ou 
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não o direito de Direito de Venda Conjunta necessariamente em relação à 

totalidade das Ações. A ausência de resposta à Notificação de Venda no 

prazo de 15 (quinze) dias acima mencionado será considerada como a 

renúncia ao direito de Direito de Venda Conjunta pelo FIP. Nesse caso, a 

Cromossomo não será obrigada a fazer com que o terceiro comprador 

adquira as Ações do FIP e estará autorizada a Transferir as Ações ao 

terceiro comprador nos termos previstos na Notificação de Venda.  

(ii) O FIP se obriga a cooperar para a realização do processo de venda 

mencionado nesta Cláusula, incluindo, mas não se limitando, a 

disponibilização de toda e qualquer informação que seja necessária para 

que o terceiro possa realizar uma auditoria tributária, contábil, financeira, 

trabalhista, ambiental e legal nos negócios e operações da Companhia.  

4.5.2.2. Condição Suspensiva. Verificado o exercício do Direito de Venda 

Conjunta, desde que este tenha sido validamente exercido pelo FIP nos 

termos da Cláusula 4.5.2.1 acima, a Cromossomo somente alienará as 

ações de sua titulariadade caso o terceiro comprador adquira tais Ações 

simultaneamente à aquisição das Ações detidas pelo FIP.  

4.5.2.3. Declarações, Garantias e Obrigações do FIP. Caso o Direito de Venda 

Conjunta seja exercido, o FIP não terá que prestar declarações e 

garantias além das declarações e garantias relacionadas à sua existência, 

poder e autorização para participar da transação, titularidade e ausência 

de Ônus das Ações, bem como não assumirá qualquer obrigação de 

indenização em benefício do comprador, exceto por violações de suas 

próprias declarações e garantias, conforme previsto nesta cláusula.  

4.5.2 Direito de Exigir a Venda Conjunta (Drag Along). Caso (a) a Cromossomo deseje 

Transferir as ações emitidas pela Companhia de sua titularidade para qualquer 

terceiro (Pessoa que não seja uma Parte Relacionada da Cromossomo) e (b) a 

Transferência de referidas ações configure uma transferência do Controle da 

Companhia, a Cromossomo notificará tal Proposta de Venda ao FIP. A Notificação 

de Venda deverá incluir (i) a quantidade de ações de sua titularidade que a 

Cromossomo pretende Transferir, (ii) uma cópia da Proposta de Venda, se houver, 

ou descrição das condições pretendidas, caso ainda não haja um terceiro 

comprador definido, (iii) quando possível, a qualificação completa do potencial 

terceiro comprador, (iv) o preço efetivo ou pretendido por ação de sua titularidade 

e (v) as condições de pagamento. A Cromossomo terá o direito de exigir que o FIP 

venda a totalidade (e não menos que a totalidade) de suas Ações para o terceiro, 

pelo mesmo preço por ação e condições ofertadas à Cromossomo (observado o 

disposto na Cláusula 4.5.3.3), (“Direito de Exigir a Venda Conjunta”), mediante 

envio de Notificação de Venda ao FIP, com cópia para a Companhia.  

4.5.3.1. Exercício do Direito de Exigir a Venda Conjunta. O FIP se obriga a 

cooperar para a realização do processo de venda mencionado nesta 

Cláusula, incluindo, mas não se limitando, a disponibilização de toda e 

qualquer informação que seja necessária para que o terceiro possa 

realizar uma auditoria tributária, contábil, financeira, trabalhista, ambiental 

e legal nos negócios e operações da Companhia.  



 

 

 

SP - 20860140v2  

4.5.3.2. Declarações, Garantias e Obrigações do FIP. Caso o Direito de Venda 

Conjunta seja exercido, o FIP não terá que prestar declarações e 

garantias além das declarações e garantias relacionadas à sua existência, 

poder e autorização para participar da transação, titularidade e ausência 

de Ônus das Ações, bem como não assumirá qualquer obrigação de 

indenização em benefício do comprador, exceto por violações de suas 

próprias declarações e garantias, conforme previsto nesta cláusula. 

4.5.3.3. Pagamento. Caso a Proposta de Venda não preveja o pagamento pela 

venda das ações da Companhia em moeda corrente nacional ou em 

ações de outra companhia negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 

o FIP deverá receber o corresponde às ações de sua titularidade em 

moeda corrente nacional.  

5 Alienação das Ações  

5.1 Fica desde já acordado que a Cromossmo poderá realizar a alienação das Ações em caso 

de inadimplemento pelo FIP, por Luis Vitor ou por Paulo Sérgio de uma obrigação de 

pagamento de indenização constante dentre as hipóteses previstas na Cláusula 10.3 do 

SPA (“Alienação das Ações”), observado, entretanto, que a Alienação da Ações: 

5.1.1 está limitada ao Cap (conforme tal termo é definido no SPA); e  

5.1.2 deve ser realizada em bolsa de valores ou leilão privado (observado o disposto na 

Cláusula 5.2), sendo que, no caso de leilão, adotar-se-ão os mesmos critérios e 

procedimentos de avaliação previstos na Lei aplicável.  

5.2 Na hipótese de Alienação das Ações em leilão privado, o primeiro procedimento de leilão 

deverá prever um valor mínimo por Ação correspondente à avaliação da Companhia a um 

múltiplo de 9 (nove) vezes o EBTIDA de 12 (doze) meses considerando os 4 (quatro) 

últimos trimestres civis completos (“Valor Mínimo de Venda”). Caso não haja 

compradores, leilões subsequentes poderão ser realizados após um período de 15 

(quinze) dias, sem preço mínimo. Sem prejuízo do disposto acima, a Cromossomo 

somente poderá promover Alienação das Ações a quaisquer de suas Partes Relacionadas 

a um preço de venda que seja, pelo menos, igual ao Valor Mínimo de Venda. 

5.3 Caso seja necessária a Alienação das Ações nos termos previstos na Cláusula 5.1, o FIP, 

Luis Vitor e Paulo Sérgio se comprometem a atender todas as solicitações e apresentar 

todos os documentos necessários, conforme requerido pela Companhia e pela 

Cromossomo, para a realização das operações ali previstas. 

5.4 O FIP deverá arcar com o pagamento de todo e qualquer Tributo de que seja contribuinte 

ou simples responsável pelo recolhimento, nos termos da Lei, bem como toda e qualquer 

despesa decorrentes da Alienação de Ações, nos termos desta Cláusula 5. 

6 Mandato em Causa Própria 

6.1 O FIP, Luis Vitor e Paulo Sérgio neste ato, outorgam à Cromossomo, em caráter 

irrevogável e irretratável, procuração com poderes amplos e gerais para, na forma dos 

artigos 684 e 685 do Código Civil, tomar todas as medidas necessárias para:  

6.1.1 realizar a Alienação das Ações nos termos da Cláusula 5 acima; 
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6.1.2 receber os valores de tal Alienação das Ações em nome do FIP, de Luis Vitor e de 

Paulo Sérgio, líquidos dos custos de venda; e  

6.1.3 entregar os valores assim recebidos, limitado ao valor da Perda Indenizável nos 

termos do SPA, para a respectiva Parte Indenizável da Compradora (conforme tais 

termos são definido no SPA), por conta e ordem do FIP, de Luis Vitor e de Paulo 

Sérgio, e entregar ao FIP qualquer valor remanescente. 

7 Declarações e Garantias 

Cada um dos Acionistas e dos Intervenientes Anuentes (de forma individual e não 

solidária) declara e garante neste ato aos demais que as declarações a seguir são 

verdadeiras, precisas e completas nesta data. 

7.1 Capacidade, Legitimidade e Autorização 

Os Acionistas e os Intervenientes Anuentes têm plenos poderes, capacidade e autoridade 

para celebrar este Acordo, cumprir com as suas obrigações aqui previstas e consumar 

todas as obrigações contempladas no presente Acordo. Os Acionistas e os Intervenientes 

Anuentes praticaram todos os atos necessários para celebrar este Acordo. Nenhum outro 

ato é necessário para a celebração e cumprimento deste Acordo pelos Acionistas e 

Intervenientes Anuentes. A assinatura e a formalização deste Acordo pelos Acionistas e 

Intervenientes Anuentes, e o cumprimento das suas obrigações decorrentes deste Acordo 

foram devidamente aprovados e autorizados por todos os atos próprios e de terceiros 

necessários, incluindo as aprovações societárias e as aprovações judiciais, quando 

aplicável. 

7.2 Inexistência de Conflitos e/ou Consentimentos 

A celebração e o cumprimento das obrigações sob este Acordo não (i) violam nenhuma 

disposição contida nos documentos constitutivos dos Acionistas e dos Intervenientes 

Anuentes (se aplicável); (ii) conflitam com ou violam qualquer Lei, regulamentação, regra 

ou decisão judicial, administrativa ou arbitral aplicável aos Acionistas e Intervenientes 

Anuentes; (iii) não constituem ou implicam violação, não cumprimento, inadimplemento ou 

rescisão de qualquer instrumento, compromisso ou acordo ou contrato celebrado pelos 

Acionistas e Intervenientes Anuentes; e (iv) não exigem consentimento de terceiros, 

aprovação ou autorização, prévia ou subsequente, de qualquer Pessoa.  

7.3 Efeito Vinculante 

O presente Acordo foi validamente celebrado, constituindo obrigação legal, válida e 

vinculante, oponível aos Acionistas e Intervenientes Anuentes, seus herdeiros, sucessores 

e cessionários a qualquer título, de acordo com seus termos. 

8 Confidencialidade  

8.1 Os signatários, por si e por seus respectivos sócios, administradores, empregados, 

colaboradores ou Partes Relacionadas obrigam-se, pelo prazo de vigência deste Acordo e 

pelo prazo adicional de 2 (dois) anos a contar da data que deixarem de ser acionistas da 

Companhia, a manter estrita confidencialidade acerca de todas e quaisquer informações 

trocadas entre os signatários de tempos em tempos em decorrência do exercício de 

direitos previstos neste Acordo (“Informações Confidenciais”). Qualquer divulgação de 

Informações Confidenciais somente poderá ser realizada com a concordância dos outros 
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signatários. Não serão consideradas Informações Confidenciais, para fins deste Acordo, 

as informações que: 

8.1.1 se tornaram ou venham a se tornar de domínio público, sem que tal fato tenha 

ocorrido por meio de violação de qualquer obrigação de confidencialidade 

aplicável aos signatários; 

8.1.2 eram conhecidas por qualquer dos signatários ao tempo de sua revelação, não 

tendo sido obtidas, direta ou indiretamente, de outro signatário ou de terceiros 

sujeitos a dever de sigilo; ou 

8.1.3 sejam reveladas em decorrência de atendimento a exigência legal ou de 

Autoridade Governamental competente, nos termos de Lei. 

8.2 Qualquer anúncio que qualquer signatário do presente seja obrigado a fazer em virtude de 

Lei ou de qualquer órgão regulatório é permitido, sendo certo, entretanto, que o signatário 

do presente que tiver a obrigação de fazer tal anúncio deverá informar os Acionistas / 

demais Acionistas, na medida em que seja razoavelmente possível, antes do cumprimento 

da referida obrigação, especialmente com relação ao conteúdo de tal anúncio (conteúdo 

esse que conterá apenas as informações exigidas legalmente, salvo se de outra forma for 

acordado por escrito entre os Acionistas). 

9 Execução Específica  

Os Acionistas reconhecem e concordam, ainda, que indenizações em dinheiro podem ser 

remédios inadequados em caso de descumprimento de qualquer disposição prevista 

neste Acordo. Dessa forma, o cumprimento de quaisquer obrigações aqui constantes 

poderá vir a ser exigido na forma específica pela parte credora da obrigação, em especial 

conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, respondendo a parte 

infratora pelas perdas e danos a que der causa. Esse remédio não deverá ser 

considerado como remédio exclusivo para o inadimplemento deste Acordo, mas tão 

somente um recurso adicional a outros remédios disponíveis. 

10 Arquivamento 

10.1 Este Acordo será arquivado na sede da Companhia para os fins do disposto no artigo 118 

da Lei das Sociedades por Ações. 

10.2 A Companhia fará averbar junto aos registros mantidos pela instituição responsável pelos 

serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia e nos respectivos 

certificados de ações, se e quando emitidos, a existência deste Acordo e as respectivas 

limitações à circulação de ações aqui previstas.  

10.3 Cada um dos Acionistas concorda que o texto a seguir será inserido no livro de registro de 

ações da Companhia em relação às Ações: “As ações de emissão da Companhia detidas 

por Logistics V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia estão vinculadas 

ao Acordo de Acionistas celebrado em 27 de setembro de 2017, o qual se encontra 

arquivado na sede da Companhia”.  
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11 Vigência e Rescisão 

11.1 Este Acordo será válido e vigente a partir da presente data, com prazo de duração de 20 

(vinte) anos, mas será automaticamente rescindido na hipótese de aquisição da totalidade 

das ações por uma única parte, por perda de objeto. 

11.2 A rescisão deste Acordo, por qualquer razão, não afetará qualquer direito ou 

responsabilidade dos Acionistas antes da data de rescisão ou que venha a ser atribuída 

em relação a qualquer ato ou omissão antes de tal rescisão (incluindo o direito de pleitear 

execução específica, indenização por perdas e danos e outras medidas cabíveis), e tal 

rescisão não afetará qualquer direito ou obrigação que, conforme disposto neste Acordo, 

deverá sobreviver à sua rescisão. 

12 Resolução de Controvérsias 

12.1 Os signatários do presente Acordo envidarão seus melhores esforços para resolver 

quaisquer conflitos decorrentes da assinatura, do cumprimento ou da interpretação deste 

Acordo por meio de negociações de boa-fé, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 

recebimento por qualquer signatário de notificação de outro signatário nesse sentido. No 

entanto, independentemente do disposto neste item, e mesmo antes do término do prazo 

acima mencionado, os Acionistas e/ou Intervenientes Anuentes poderão submeter todas e 

quaisquer disputas à arbitragem, na conforme previsto abaixo. 

12.2 Os signatários deste Acordo obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 

Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A, toda e qualquer disputa ou controvérsia 

que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, 

validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 

das Sociedades por Ações, neste Acordo, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo 

Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas 

demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral e do 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 

13 Lei Aplicável 

Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do 

Brasil. 

14 Notificações 

14.1 Todas as notificações decorrentes deste Acordo deverão ser feitas por escrito e entregues 

pessoalmente, por e-mail ou por carta registrada (sempre com confirmação de 

recebimento, ou confirmação de entrega em caso de e-mail) nos endereços indicados 

abaixo, aos cuidados das Pessoas indicadas abaixo, ou conforme de outra forma 

especificado pelo signatário do presente em questão para os demais signatários por meio 

de notificação escrita:  

(i) Se para a Cromossomo, para: 

Rua Joaquim Floriano, 413, Itaim Bibi, Conjunto 112 parte, São Paulo, SP, CEP 04534-

011 

E-mail: fabio.cunha@dasa.com.br e mpaiva@dasa.com.br 

At.: Fabio Ferreira Cunha e Marcelo Vicente de Paiva 
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Com cópia para (cujo envio não constituirá notificação para os fins deste Acordo): 

Lefosse Advogados 

Rua Tabapuã, 1227, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04533-014 

E-mail: mauricio.paschoal@lefosse.com e luana.torres@lefosse.com 

At.: Mauricio Paschoal e Luana Torres 

 

(ii) Se para FIP, para: 

Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Avenida das Nações Unidas, 14.171 – Torre A – 11º andar, São Paulo, SP 

E-mail: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br 

At.: Luiz Armando Monteiro Sedrani 

 

Com cópia para (cujo envio não constituirá notificação para os fins deste Acordo): 

Luis Vitor 

Rua Guarará, nº 442, apartamento 31, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01425-000 

E-mail: salomão@grsz.com.br 

At.: Luis Vitor de Lima Salomão 

Paulo Sergio 

Rua Curitiba, nº 259, apartamento 131, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04005-030  

E-mail: zoppi@grsz.com.br 

At.: Paulo Sérgio Zoppi 

 

(iii) Se para a DASA, para: 

Avenida Juruá, 434, Alphaville Industrial, São Paulo, SP, CEP 06455-010  

E-mail: fabio.cunha@dasa.com.br / mpaiva@dasa.com.br  

At.: Fabio Ferreira Cunha e Marcelo Vicente de Paiva 

 

Com cópia para (cujo envio não constituirá notificação para os fins deste Acordo): 

Lefosse Advogados 

Rua Tabapuã, 1227, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04533-014 

E-mail: mauricio.paschoal@lefosse.com e luana.torres@lefosse.com 

At.: Mauricio Paschoal e Luana Torres 

 

(iv) Se para Luis Vitor e/ou Maria Cristina, para: 

Rua Guarará, nº 442, apartamento 31, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01425-000  

E-mail: salomão@grsz.com.br 

At.: Luis Vitor de Lima Salomão 

 

(v) Se para Paulo Sergio e/ou Maria Lucia, para: 

Rua Curitiba, nº 259, apartamento 131, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04005-030  

E-mail: zoppi@grsz.com.br 

At.: Paulo Sérgio Zoppi 

 

(vi) Se para SZ, para: 

Avenida Carinas, 635, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04086-001 

E-mail: fabio.cunha@dasa.com.br / mpaiva@dasa.com.br  

At.: Fabio Ferreira Cunha e Marcelo Vicente de Paiva 
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Com cópia para (cujo envio não constituirá notificação para os fins deste Acordo): 

Lefosse Advogados 

Rua Tabapuã, 1227, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04533-014 

E-mail: mauricio.paschoal@lefosse.com e luana.torres@lefosse.com 

At.: Mauricio Paschoal e Luana Torres 

 

14.2 Todas as notificações enviadas de acordo com esse Capítulo 14 serão consideradas 

como tendo sido entregues na data de seu recebimento pelo destinatário no endereço 

correto (com aviso de recebimento, ou confirmação de entrega em caso de e-mail), salvo 

em caso de notificações recebidas fora do horário normal de trabalho, que serão 

consideradas recebidas no Dia Útil imediatamente subsequente. A alteração de qualquer 

dos endereços abaixo deverá ser comunicada aos demais signatários pelo signatário que 

tiver seu endereço alterado. 

15 Disposições Gerais 

15.1 Despesas 

Cada um dos signatários arcará com os próprios honorários e despesas relativos à 

negociação e conclusão das operações ora contratadas, inclusive os honorários de seus 

respectivos consultores financeiros, advogados, auditores e outros consultores.  

15.2 Alterações 

Nenhuma alteração de quaisquer dos termos ou condições estabelecidos no presente 

Acordo terá eficácia, a menos que consignada em instrumento escrito firmado pelos 

Acionistas.  

15.3 Irrevogabilidade e Irretratabilidade 

Observado o disposto no Capítulo 11, o presente Acordo é irrevogável e irretratável, 

sendo que as obrigações ora assumidas pelos signatários obrigam também seus 

sucessores e cessionários a qualquer título. 

15.4 Anexos e Aditamentos 

Este Acordo, com todos os seus anexos, apêndices e outros suplementos, representa o 

acordo integral entre os signatários, substitui todas as comunicações, propostas e 

declarações anteriores relativas ao seu objeto, prevalecendo sobre todas as 

comunicações, verbais ou por escrito, com respeito a seu objeto, e prevalece sobre 

quaisquer termos conflitantes ou adicionais de qualquer colocação, ciência ou 

comunicações similares entre os signatários anteriormente a este Acordo.  

15.5 Independência das Disposições 

Caso qualquer disposição deste Acordo seja considerada inválida, ilegal ou inexequível 

por qualquer motivo, e esta invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade não afetar a 

estrutura ou a essência deste Acordo, os Acionistas negociarão de boa-fé a substituição 

da disposição inválida, nula ou inexequível por outra que busque preservar os interesses 

originais dos Acionistas. 
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15.6 Renúncia 

Qualquer omissão, concessão ou tolerância por qualquer dos Acionistas em exercer os 

direitos a eles atribuídos nos termos deste Acordo não constituirá uma renúncia aos 

mesmos, nem prejudicará o direito de exercê-los a qualquer tempo. 

15.7 Sucessores e Cessionários 

15.7.1 Este Acordo vinculará e reverterá em benefício dos signatários do presente e seus 

respectivos sucessores e cessionários permitidos, sendo certo, entretanto, que todas as 

cessões diretas ou indiretas do presente Acordo ou de quaisquer direitos ou obrigações 

decorrentes do presente, no todo ou em parte, exigirão o consentimento prévio e por 

escrito de todos os Acionistas, exceto se de forma diversa expressamente previsto neste 

Acordo. Este Acordo obriga, inclusive, os sucessores de Luis Vitor e Paulo Sergio em 

caso de morte dos mesmos e do FIP em caso de sua liquidação, amortização ou resgate 

de cotas com entrega de ativos ou qualquer outra transação que implique na transferência 

da titularidade dos ativos que compõe a carteira do FIP a seus cotistas, hipóteses em que 

os respectivos sucessores legais ou cotistas do fundo no momento da liquidação 

receberão e assumirão, em caráter solidário, todos os direitos e obrigações previstos 

neste Acordo. 

15.7.2 A Cromossomo e o FIP poderão ceder ou transferir seus direitos, poderes e obrigações 

decorrentes deste Acordo, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, para uma 

Afiliada. 

15.8 Interveniência e anuência 

Os Intervenientes Anuentes firmam este Acordo, reconhecendo, consentindo e 

concordando com todos os seus termos e condições, comprometendo-se a cumprir ditos 

termos e condições na sua integralidade e a cooperar e assegurar o bom e fiel 

cumprimento do Acordo.  

As Partes concordam que (a) Camila Spadoni Mahfuz fica, neste ato, devidamente autorizada 

para, individualmente, rubricar este Acordo de Acionistas em nome de Luis Vitor, Paulo Sérgio, 

SZ, Maria Cristina e Maria Lucia; e (b) Roberto Dorsa Crestana fica, neste ato, devidamente 

autorizado para, individualmente, rubricar este Acordo de Acionistas em nome da Companhia e 

da Cromossomo. 
 

E, por estarem assim, justos e contratados, os signatários assinam este Acordo em 3 (três) 

vias de igual teor, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo. 

São Paulo de 27 de setembro de 2017. 

 

 

[Página de assinaturas continua na folha seguinte] 

 

 

[Remanescente intencionalmente em branco]  
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[1/2 Página de Assinatura do Acordo de Acionistas celebrado em 27 de setembro de 2017 entre 

Cromossomo Participações II S.A., Logistics V Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, Diagnósticos da América S.A., Luis Vitor de Lima Salomão, Paulo Sérgio Zoppi, 

Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., Maria Cristina Falleiros de Paula 

Salomão e Maria Lucia Bighetti Zoppi.] 

 

CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A.  Rubrica Autorizada 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  

  

 

 

LOGISTICS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

 Rubrica Autorizada 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  

  

 

 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.  Rubrica Autorizada 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  

 

 

 

LUIS VITOR DE LIMA SALOMÃO  Rubrica Autorizada 

(pp. Ricardo de Paula Salomão) 

 

PAULO SÉRGIO ZOPPI  Rubrica Autorizada 

 

 

SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A. 

 Rubrica Autorizada 

Nome: Ricardo de Paula 

Salomão  

Cargo: Diretor 

 Nome: Paulo Sérgio Zoppi 

Cargo: Diretor 

  

 

 

MARIA CRISTINA FALLEIROS DE PAULA SALOMÃO 

(pp. Ricardo de Paula Salomão) 

 

 

 Rubrica Autorizada 

MARIA LUCIA BIGHETTI ZOPPI 

(pp. Paulo Sérgio Zoppi) 

 

 Rubrica Autorizada 
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[2/2 Página de Assinatura do Acordo de Acionistas celebrado em 27 de setembro de 2017 entre 

Cromossomo Participações II S.A., Logistics V Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, Diagnósticos da América S.A., Luis Vitor de Lima Salomão, Paulo Sérgio Zoppi, 

Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., Maria Cristina Falleiros de Paula 

Salomão e Maria Lucia Bighetti Zoppi.] 

 

Testemunhas: 

 

1.___________________________________ 2.____________________________________ 

Nome Nome 

RG: RG: 

CPF/MF: CPF/MF: 
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Anexo 1.1 
 

Definições 

 

“Acionistas” tem o significado definido no Preâmbulo; 

“Ações” tem o significado atribuído na Cláusula 2; 

“Acordo” tem o significado definido no Preâmbulo; 

“Afiliada” significa, com relação a determinada Pessoa, 

qualquer outra Pessoa que seja, direta ou 

indiretamente, uma controladora, controlada, ou 

sociedade sob controle comum, tendo os termos 

"Controle", "Coligada" e "Controlada" o 

significado previsto nos artigos 116 e 243 da Lei 

das Sociedades por Ações, exceto no caso de 

fundos de investimento, em que o termo 

“Controlador” designa o respectivo gestor ou 

o(s) quotista(s) direto(s) ou indireto(s) que 

detenham a maioria do patrimônio do fundo de 

investimento; 

“Alienação das Ações” tem o significado atribuído na Cláusula 5.1; 

“Autoridade 

Governamental” 

significa o governo da República Federativa do 

Brasil ou qualquer subdivisão política do 

mesmo, quer em nível federal, estadual ou 

municipal, ou qualquer juízo ou tribunal 

(incluindo arbitral), agência, secretaria, 

departamento ou órgão de tais governos ou de 

subdivisão política dos mesmos, ou qualquer de 

suas autarquias ou agências reguladoras, 

incluindo o Ministério Público, a Polícia Federal, 

a Secretaria da Receita Federal, o Instituto 

Nacional do Seguro Social, as Juntas 

Comerciais, o registro civil de pessoas jurídicas, 

o Banco Central do Brasil, a CVM, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica e o INPI, 

bem como qualquer autoridade autorreguladora; 

“CNPJ/MF” significa o Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda; 

“Código Civil” significa a Lei nº 10.046, de 10 de janeiro de 

2002, conforme alterada; 

“Código de Processo Civil” significa a Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015, conforme alterada; 

“Companhia” tem o significado atribuído no item (3) do 
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Preâmbulo; 

“CPF/MF” significa o Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda; 

“Cromossomo” tem o significado atribuído no item (1) do 

Preâmbulo; 

“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários; 

“Dia Útil” significa um dia que não seja sábado, domingo, 

feriado bancário ou feriado público na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil; 

“Direito de Exigir a Venda 

Conjunta” 

tem o significado definido na Cláusula 4.5.2; 

“Direito de Venda 

Conjunta”  

tem o significado definido na Cláusula 4.5.1; 

“EBITDA”  

 

significa o lucro contábil, calculado antes dos 

juros, Tributos, depreciação e amortização; 

 

“Estatuto Social” significa o estatuto social em vigor da 

Companhia; 

“FIP” tem o significado atribuído no item (2) do 

Preâmbulo; 

“Informações 

Confidenciais” 

tem o significado atribuído na Cláusula 8.1; 

“Interveniente Anuente” tem o significado atribuído no Preâmbulo; 

“Lei” significa quaisquer leis, normas, estatutos, 

decretos, regulamentos, circulares, portarias ou 

ordens, bem como quaisquer decisões 

administrativas, sentenças promulgados, 

emitidos, decretados ou outorgados por 

qualquer Autoridade Governamental; 

“Lei das Sociedades por 

Ações” 

significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada; 

“Luis Vitor” tem o significado atribuído no item (4) do 

Preâmbulo; 

“Maria Cristina” tem o significado atribuído no item (7) do 

Preâmbulo; 

“Maria Lucia” tem o significado atribuído no item (8) do 

Preâmbulo; 

“Notificação de Venda” tem o significado definido na Cláusula 4.5.1; 

“Ônus” significa quaisquer gravames, ônus, direitos 
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reais, direitos de retenção, encargos, penhoras, 

embargos, usufruto, restrições, ordens, opções, 

direitos de preferência, direito de compra, 

locação, direito de primeira recusa e quaisquer 

outros direitos ou reivindicações similares de 

qualquer natureza relacionados a tais direitos, 

bens ou ativos, decorrentes de lei ou contrato; 

“Paulo Sérgio” tem o significado atribuído no item (5) do 

Preâmbulo; 

“Parte Relacionada” significa (i) qualquer Pessoa que seja titular, 

direta ou indiretamente, (inclusive por meio de 

fundos de investimento ou estruturas similares) 

de participação em qualquer Acionista que seja 

pessoa jurídica; (ii) o cônjuge e/ou qualquer 

ascendente e descendente até o segundo grau 

de qualquer das Partes pessoas físicas 

mencionadas no item (i) acima; (iii) qualquer 

sociedade em que as Pessoas mencionadas 

nos itens (i) e (ii) acima controlem ou possuam, 

direta ou indiretamente, (inclusive por meio de 

fundos de investimento ou estruturas similares) 

participação societária superior a 10% (dez por 

cento) do capital social; e (iv) qualquer 

sociedade em que as Pessoas mencionadas 

nos itens (i), (ii) e (iii) acima exerçam função de 

empregado, gerente, administrador, consultor, 

prestador de serviços ou autônomo. Para fins de 

esclarecimento, Votorantim Asset Management 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Ltda. e qualquer dos fundos de investimento por 

ele geridos e/ou administrados, que não tenham 

quaisquer Partes Relacionadas dos Vendedores 

como quotistas, não serão considerados Partes 

Relacionadas para fins deste Acordo; 

 

“Período de Lock-Up” tem o significado atribuído na Cláusula 0; 

“Pessoa” significa qualquer pessoa natural ou jurídica, 

sociedade anônima, sociedade limitada, joint 

venture, sociedade, parceria (partnership), ente 

público, associação, fundo de investimento, 

Autoridade Governamental ou qualquer outra 

entidade reconhecida por Lei, ainda que não 

dotada de personalidade jurídica; 

“Preâmbulo” significa o preâmbulo deste Acordo;  

“Proposta de Venda” tem o significado atribuído na Cláusula 4.5.1; 
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“R$” ou “Reais” significa a moeda corrente brasileira, o Real; 

“SPA” tem o significado atribuído no Considerando (A) 

deste Acordo; 

“SZ” tem o significado atribuído no item (6) do 

Preâmbulo; 

“Transferir” (incluindo termos correlatos como 

“Transferência” e “Transferido”) significa 

qualquer negócio que, direta ou indiretamente, 

exija ou implique, de maneira voluntária ou 

involuntária, gratuita ou onerosa, a transferência 

de ações de emissão da Companhia, por meio 

de alienação, contribuição, venda, cessão 

(incluindo a cessão de direitos de preferência), 

permuta, doação, incluindo a promessa de 

prática de tais atos, cisão, incorporação, 

incorporação de ações e fusão; 

“Transferências 

Autorizadas” 

tem o significado atribuído na Cláusula 4.3.1; 

“Tributo” significa quaisquer (i) impostos, taxas e 

contribuições Federais, Estaduais, Municipais, 

locais ou (ii) outros encargos governamentais 

(incluindo, mas não se limitando, a contribuições 

sociais, previdenciárias e encargos parafiscais) 

e qualquer outra obrigação de retenção imposta 

por Lei ou Autoridade Governamental em 

relação aos encargos mencionados nos itens (i) 

e (ii), em conjunto com quaisquer juros, 

correção monetária ou qualquer penalidade 

incidente nos itens (i) e (ii), seja na hipótese de 

contribuinte ou de responsável por qualquer 

título; e 

“Valor Mínimo de Venda” tem o significado atribuído na Cláusula 5.2. 

 


