DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83

FATO RELEVANTE
A Diagnósticos da América S.A. ("Companhia" ou "DASA") informa, em atendimento à Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que foi informada, nesta data, sobre oferta pública
voluntária de aquisição de controle da Companhia a ser realizada por CROMOSSOMO
PARTICIPAÇÕES II S.A., sociedade por ações com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 413,
conjunto 112, parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.167.188/0001-71 ("Ofertante"), para aquisição de no mínimo
82.362.124 (oitenta e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e cento e vinte quatro)
ações, correspondentes a 26,41% (vinte e seis vírgula quarenta e um por cento) mais 1 (uma)
ação do capital social da DASA, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia,
ao preço por ação de R$15,00 (quinze reais) ("OPA"), nos termos do comunicado anexo.
A OPA foi divulgada ao mercado por meio do edital de oferta pública, publicado pelo Ofertante
nesta data no Jornal Diário, Comércio, Indústria & Serviços e no jornal O Valor Econômico
("Edital"). De acordo com o Ofertante, o Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo em 27 de dezembro de 2013.
Adicionalmente, o Edital foi disponibilizado pela Companhia por meio do Sistema IPE - CVM, no
site

www.cvm.gov.br,

e

no

site

de

Relações

com

Investidores

da

Companhia

www.dasa3.com.br.
A DASA está avaliando o conteúdo do Edital e os impactos da OPA em conjunto com seus
assessores.
O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 4.8 do Regulamento do Novo
Mercado, e observado o disposto no Ofício Circular 020/2013-DP publicado pela BM&F Bovespa
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, divulgará ao mercado parecer prévio
fundamentado sobre a OPA, incluindo manifestação sobre: (i) a conveniência e oportunidade da
OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores

mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da DASA; (iii) os
eventuais planos estratégicos divulgados pelo Ofertante em relação à DASA; e (iv) outros
pontos que considerar pertinentes.
Sem prejuízo do disposto acima, a DASA manterá seus acionistas e o mercado informados
acerca da evolução dos assuntos tratados no presente fato relevante, bem como divulgará ao
público todas as informações requeridas pela Instrução CVM n. 361/02 dentro dos prazos
regulamentares.

Barueri, 23 de dezembro de 2013.

Paulo Bokel Catta-Preta
Diretor de Relações com Investidores

Anexo ao Fato Relevante de 23 de dezembro de 2013
O teor deste Anexo não constitui uma manifestação da Diagnósticos da América S.A.

COMUNICADO SOBRE A OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta –Código CVM nº 19623
CNPJ/MF n.° 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507
Código de Negociação na BM&FBOVESPA: DASA3
CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A., sociedade por ações com sede na Rua Joaquim
Floriano, nº 413, conj. 112, Parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
04534-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.167.188/0001-71 (“Ofertante”), em conjunto com BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477,
14° andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 43.815.158/0001-22, na qualidade de instituição
financeira intermediária (“Instituição Intermediária”), vêm a público informar que está realizando
uma oferta pública voluntária de aquisição de controle da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.,
companhia aberta com sede na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, CEP 06455-010, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n° 61.486.650/0001-83 (“Companhia” ou
“DASA”), de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 361, de 5 de
março de 2002, conforme alterada.
Conforme divulgado no edital da oferta pública voluntária (“Edital”), publicado em 23 de dezembro
de 2013 nos jornais Jornal Diário, Comércio, Industria & Serviços e O Valor Econômico e será
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 27 de dezembro de 2013, a oferta
compreenderá a aquisição de no mínimo 82.362.124 (oitenta e dois milhões, trezentas e sessenta e
dois mil e cento e vinte e quatro) ações, correspondentes a 26,41% (vinte e seis vírgula quarenta e
um por cento) mais 1 (uma) ação do capital social da DASA, até a totalidade das ações ordinárias
de emissão da DASA, ao preço por ação de R$15,00 (quinze reais, representado um prêmio de
12,44% superior ao preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da DASA, em 20 de
dezembro de 2013, bem como aproximadamente 22,9% superior à média ponderada do preço das
ações ordinárias de emissão da DASA, respectivamente, nos 90 (noventa) dias anteriores ao dia 20
de dezembro de 2013, inclusive, na BM&FBOVESPA, segundo a Economática.
Para viabilizar uma tomada de decisão fundamentada, os acionistas deverão ler atentamente às
informações detalhadas sobre a oferta previstas no Edital e nos demais documentos relacionados a
oferta,
que
poderão
ser
encontrados
no
endereço
eletrônico
do
Ofertante
(http://www.mzweb.com.br/opadasa/). Além disto, os interessados poderão participar da conferência
telefônica sobre a oferta, a ser realizada no dia 26 de dezembro de 2013, conforme os dados
abaixo:
Horário: 13:00 (Brasília) / 10:00 (US ET)
Telefone: +55 (11) 2188-0188 / + 1 646 843-6054
Telefone (tradução simultânea para português): +55 (11) 2188-0155
Código: DASA
Replay até 02/01: +55 11 2188 0155
Código Replay: DASA
O acionista da DASA que desejar participar do leilão, conforme estabelece o item 4 do Edital, deverá
habilitar-se junto à Instituição Intermediária ou a qualquer participante de valores mobiliários
autorizado a operar na BM&FBOVESPA até as 18:00 horas do dia 21 de janeiro de 2014, dia útil
imediatamente anterior à Data do Leilão, conforme abaixo definido. O leilão ocorrerá em 22 de
janeiro de 2014, às 16:00 horas, horário de São Paulo (“Data do Leilão”).
A Ofertante é controlada pelo Sr. Edson de Godoy Bueno e pela Sra. Dulce Pugliese de Godoy
Bueno, que conjuntamente detém, aproximadamente, 23,59% (vinte e três vírgula cinquenta e nove
por cento) do total das ações ordinárias de emissão da DASA. Para maiores informações sobre a
Ofertante, vide item 7 do Edital.

