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

FATO RELEVANTE
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. ("Companhia" ou "DASA"), em complemento ao fato
relevante divulgado em 22/01/2014, informa que recebeu hoje, correspondência encaminhada
pela 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" ou
"Cromossomo"), comunicando que “... que tomou ciência do teor do OFÍCIO/CVM/SRE/GER1/Nº16/2014, enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 22 de janeiro de 2014
(“Ofício”), por meio do qual a CVM desconsiderou o aditamento ao edital de oferta pública
voluntária para aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão que compõe o capital
social da Diagnósticos da América S.A. (“Oferta” e “DASA”, respectivamente) publicado em
22 de janeiro de 2014 (“Edital”). A Ofertante esclarece que empreenderá seus melhores
esforços e tomará todas as medidas que sejam necessárias para que a D. Autarquia
reconsidere a decisão formulada no Ofício de forma a viabilizar o leilão previsto para ocorrer
em 4 de fevereiro de 2014. Ainda, cumpre esclarecer que a Ofertante mantem firme a sua
intenção de adquirir até a totalidade das ações da DASA ao preço por ação de R$15,00 (quinze
reais)”.
Adicionalmente, a correspondência 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.
Sem prejuízo do disposto acima, a DASA manterá seus acionistas e o mercado informados
acerca da evolução dos assuntos tratados no presente fato relevante.

Barueri, 23 de janeiro de 2014.

Paulo Bokel Catta-Preta
Diretor de Relações com Investidores

Anexo ao Fato Relevante de 23 de janeiro de 2014
O teor deste Anexo não constitui uma manifestação da Diagnósticos da América S.A.

