DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507

Divulgação do Mapa Final de Votação Sintético da Assembleia Geral Ordinária realizada
em 23 de abril de 2018

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”), nos termos do Artigo 21-W, §6º, inciso I, da Instrução CVM
nº 481/09, conforme alterada, divulga, aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa final
de votação sintético consolidando os votos proferidos presencialmente para cada matéria
constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária da DASA realizada em 23 de abril de
2018 (“AGO” e “Mapa Final Sintético”).
Conforme previamente divulgado pela DASA, nenhuma instrução de voto à distância foi
transmitida pelos acionistas ao escriturador das ações de emissão da DASA (Itaú Unibanco S.A.),
aos seus agentes de custódia e diretamente à DASA, motivo pelo qual o Mapa Final Sintético
reflete somente os votos proferidos presencialmente na AGO. A íntegra do Mapa Final Sintético
encontra-se transcrita no Anexo I.
Barueri, 07 de junho de 2018.

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

Anexo I
Mapa Final de Votação Sintético
Favoráveis
Item da Ordem do Dia

Contrários

Abstenções

Número de
Ações

%

Número de
Ações

%

Número de
Ações

%

Deliberar sobre o relatório da administração, as contas da
diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017

304.832.083

100%

0

0%

0

0%

Deliberar sobre a proposta de: (a) destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
(b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e
(c) orçamento de capital para o exercício de 2018

304.832.083

100%

0

0%

0

0%

Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos
administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de
Administração e a Diretoria para o exercício social de 2018

304.832.083

100%

0

0%

0

0%

Deliberar sobre a ratificação e aprovação da remuneração global
anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no
exercício social de 2017

304.832.083

100%

0

0%

0

0%

