Barueri, 16 de dezembro de 2016.

(via Sistema Empresas.NET)

À
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
At.:

Sr. Nelson Ortega

Com cópia para:

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
At.:

Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendente de Relações com Mercado e
Intermediários

Ref.:

Ofício BM&FBOVESPA Nº3403/2016-SAE/GAE 2 – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
veiculada na imprensa.

Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Ofício em epígrafe, por meio do qual V. Sas. solicitaram esclarecimentos sobre
a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em edição de 15/12/2016, na qual consta, entre
outras informações, que: (i) o projeto de expansão da Dasa para 2017 prevê a abertura de 50
unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste e Sul, principalmente das bandeiras Delboni
Auriemo e Alta Excelência Diagnóstica; (ii) o plano de expansão também prevê aquisições de médio
porte; e (iii) o orçamento de 2017 da Dasa não foi revelado, mas a sinalização é que será superior aos
R$ 300 milhões investidos neste ano, valor que não incluiu possíveis aquisições.

___________________________________________________________________________________
Diagnósticos da América S/A – CNPJ/MF 61.486.650/0001-83 – Sede: Av. Juruá, 434, Alphaville,
Barueri, São Paulo.

A Diagnósticos da América S.A (“DASA” ou “Companhia”) esclarece que as informações são
decorrentes de afirmação do Sr. Pedro de Godoy Bueno, Diretor Presidente da Companhia, prestadas à
jornalista Beth Koike em entrevista realizada em 13 de dezembro de 2016. A Companhia esclarece,
ainda, que as informações em comento, refletem (a) tão somente uma expectativa do Sr. Pedro de
Godoy Bueno, em consonância com os comentários da administração da Companhia, conforme
divulgado no item “10. Comentários dos diretores” do Formulário de Referência da Companhia; e (b)
estudos preliminares e expectativas de orçamento, pendentes de aprovação pelos órgãos da
administração da Companhia.
Em especial, destaca-se que tais afirmativas, feitas com a ressalva expressa de que o orçamento de
2017 não pode ser revelado, não trazem informações que sejam desconhecidas do mercado: (i) a
Companhia já vinha informando no item 10.8 (antigo10.10) de seu Formulário de Referência em cada
um dos últimos exercícios sociais um aumento nos investimentos realizados em crescimento orgânico,
tendo sido feita apenas alusão a duas das principais marcas exploradas pela Companhia; (ii) por meio
de avisos de fatos relevantes e comunicados ao mercado, a Companhia anunciou nos últimos meses a
aquisição de outras sociedades com atuação regional, não tendo ainda atualizado seu Formulário de
Referência acerca de tais aquisições por não estar obrigada pela regulamentação vigente a fazê-lo; e
(iii) as informações financeiras e operacionais relativas a períodos já encerrados foram devidamente
divulgadas, na forma da regulamentação vigente.
A Companhia reitera que avalia periodicamente estratégias para o desenvolvimento de seu negócios e
consolidação de suas estratégias de crescimento, incluindo, mas não se limitando, os seus planos e
projetos de expansão. Não obstante, a Companhia esclarece que, até a presente data, não há
qualquer acordo ou contrato firmado com quaisquer terceiros que possa conferir segurança quanto à
conclusão de qualquer transação ou operação que acarrete na concretização do plano de expansão da
Companhia ou que, na avaliação da administração da Companhia, enseje a publicação de qualquer
fato relevante aos seus investidores e ao mercado em geral nesse sentido, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Adicionalmente a Companhia esclarece, ainda, que as informações prestadas pelo Sr. Pedro de Godoy
Bueno relativas aos itens (i) a (iii) acima limitam-se, seguindo padrões adotados pela DASA, aos
valores que necessariamente deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia,
não havendo qualquer projeção ou estimativa formal da DASA divulgada ao mercado nesse sentido.
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Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais considerados necessários.
Atenciosamente,

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

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