DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
AVISO AOS ACIONISTAS
NÃO REALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL
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”), em
continuidade às informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas de 20 de janeiro de 2017 e 30 de
janeiro de 2017, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 2 de março de
2017, encerrou-se o período para o exercício do direito de preferência (“Período de Exercício”)
para a subscrição de ações relativas ao aumento de capital aprovado, dentro do limite do capital
autorizado, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 20 de janeiro
de 2017 (“Aumento de Capital”).
Conforme Comunicação sobre Aumento de Capital Social Deliberado pelo Conselho de Administração
nos Termos do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480/2009 divulgada pela Companhia em 20 de
janeiro de 2017, Cromossomo Participações II S.A., Edson de Godoy Bueno e Dulce Pugliese de
Godoy Bueno, acionistas controladores da Companhia (“Acionistas Controladores”), informaram
à administração da Companhia que subscreveriam todas as 1.100.105 (um milhão, cem mil e cento
e cinco) ações a que teriam direito no Aumento de Capital, no valor total de R$ 20.835.976,39 (vinte
milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos).
Referida subscrição seria suficiente para assegurar a homologação parcial do Aumento de Capital.
No entanto, em consequência do falecimento do acionista Edson de Godoy Bueno, ocorrido durante
o Período de Exercício, não houve a subscrição das ações pelos Acionistas Controladores, tendo sido
subscrito, no Período de Exercício, o total de 438 (quatrocentas e trinta e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 18,94 (dezoito reais e noventa e
quatro centavos) por ação, totalizando R$ 8.295,72 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e
setenta e dois centavos). Dessa forma, o montante de subscrição mínima, no valor total de
R$ 20.835.976,39 (vinte milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais
e trinta e nove centavos), não foi atingido e, portanto, não haverá Aumento de Capital.

Os acionistas que tiverem exercido seu direito de preferência receberão de volta os valores por
ele(s) integralizados, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados desta
data, conforme divulgado nos Avisos aos Acionistas de 20 de janeiro de 2017 e 30 de janeiro de
2017.
Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas no Banco Itaú S.A. e que tiverem valores a receber
a título de devolução em decorrência do exercício de seu direito de preferência deverão entrar em
contato com o Banco Itaú S.A. Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na Central
Depositária de Ativos da BM&FBovespa e que tiverem valores a receber a título de devolução em
decorrência do exercício de seu direito de preferência receberão tais valores por meio de seus
agentes de custódia, obedecidos os prazos estipulados pela BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, e as condições deste Aviso aos Acionistas.
Para os fins deste aviso, a expressão “dia útil” significa qualquer dia, exceto sábados e domingos,
no qual bancos comerciais abram para a realização de operações (incluindo operações de câmbio e
depósitos de moeda estrangeira) na Cidade de São Paulo.
Barueri, 3 de março de 2017.
________________________________________
CARLOS DE BARROS JORGE NETO
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
Companhia:
Av. Juruá, 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010
Telefone +55 (11) 2630-2317
Fax +55 (11) 2630-2839
E-mail ir@dasa.com.br
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