DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507

FATO RELEVANTE
Incorporação de Sociedade Subsidiária Integral

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações com sede no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 61.486.650/0001-83 (“DASA”), em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), conforme
alterada, e na Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, em complemento ao Fato Relevante
divulgado em 14 de abril de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída,
nesta data, a incorporação, pela DASA, da Insitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Rosas, nº 762, Mirandópolis, CEP 04.048001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.187.420/0001-05, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3521888241-5 (“Sociedade” e
“Incorporação”, respectivamente).
A Incorporação, assim como o Protocolo e Justificação de Incorporação e o Laudo de Avaliação do
patrimônio líquido da Sociedade, foram aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da DASA e por
deliberação da única sócia da Sociedade, nesta data, a partir da qual passou a produzir efeitos. Em
decorrência da Incorporação:
(i)

a DASA incorporou a totalidade do patrimônio líquido da Sociedade, que teve seu valor determinado
com base no critério contábil, e passou a suceder a Sociedade em todos os seus direitos e
obrigações, com efeitos a partir desta data; e

(ii)

a Sociedade foi extinta e, como consequência, as quotas representativas do capital social das
Sociedade foram canceladas e extintas, sendo que o capital social da DASA permaneceu inalterado
após a Incorporação.

Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da DASA, por
meio do telefone +55 (11) 2630-2317, ou por meio do endereço eletrônico ir@dasa.com.br ou pelo website
www.dasa3.com.br.
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Barueri, 03 de maio de 2021

________________________________________
ROBERTO DORSA CRESTANA
Diretor de Relações com Investidores
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