DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507
COMUNICADO AO MERCADO
Diagnósticos da América S.A., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida

Juruá,

nº

434,

Alphaville,

CEP

06455-010,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº 61.486.650/0001-83 ("DASA"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o
recebimento da notificação dos acionistas Pedro de Godoy Bueno e Camilla de Godoy Bueno
Grossi, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, informando que, em decorrência
da conclusão do processo sucessório de Edson de Godoy Bueno (antigo acionista da Companhia),
cada um deles passou a ser titular de 18.752.559 (dezoito milhões, setecentas e cinquenta e duas
mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da DASA, representativas de 6,012% (seis vírgula zero doze por cento) de seu capital
social.
(i) Pedro de Godoy Bueno declarou, ainda, que (i) detém opções de compra de até 1.800.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da DASA, nos termos do Plano de
Opção de Compra de Ações da DASA, (ii) a participação recebida não objetiva alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa, e (iii) não celebrou nenhum acordo ou
contrato para regular o exercício do direito de voto na DASA.
(ii) Camilla de Godoy Bueno Grossi declarou, ainda, que (i) não possui instrumentos financeiros
derivativos referenciados em ações da DASA, (ii) a participação recebida não objetiva alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa, e (iii) não celebrou nenhum acordo ou
contrato para regular o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
de emissão da DASA.
As notificações recebidas foram arquivadas na sede social da DASA.
Barueri, 25 de abril de 2018.
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Carlos de Barros Jorge Neto
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

