DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019
Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de maio de 2019, às 18h00, na sede social da Diagnósticos da
América S.A. (“Companhia”), situada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, n° 434,
Alphaville, CEP 06455-010.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente, e Marcio Alves Sanjar - Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a homologação do aumento de capital da Companhia aprovado dentro do
limite do capital autorizado, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 18 de
março de 2019 (“Aumento de Capital”); e (ii) a autorização para a prática, pelos Diretores da Companhia, de
todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta reunião.
Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i)

(ii)

Aprovar a homologação do Aumento de Capital, tendo sido emitidas, para subscrição privada, 3.127.905
(três milhões, cento e vinte e sete mil, novecentas e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 29,11 (vinte e nove reais e onze centavos), por ação, totalizando
R$ 91.053.314,55 (noventa e um milhões, cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e
cinco centavos). A totalidade do valor de emissão foi destinada ao capital social da Companhia.
(a)

As novas ações ordinárias da Companhia emitidas em decorrência do Aumento de Capital ora
homologado, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos
pelas demais ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo recebimento integral de
dividendos e/ou juros sobre capital próprio declarados pela Companhia a partir desta data; e

(b)

Tendo em vista o Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser
de R$ 2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois
mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e
quinze milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Aprovar a autorização para prática, pelos Diretores da Companhia, de todos os atos que se fizerem
necessários à implementação da proposta de Aumento de Capital ora aprovada, incluindo, mas não se
limitando, a elaboração e publicação do Aviso aos Acionistas de conclusão do Aumento de Capital.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos,
lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida por
todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pelo Sr. Secretário em nome de todos os conselheiros.
Conselheiros presentes: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 15 de maio de 2019.

_________________________________
Marcio Alves Sanjar
Secretário

