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FATO RELEVANTE
A DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“DASA” ou “Companhia”), sociedade por ações com sede no
Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n.º 61.486.650/000183, informa a seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo
4º, da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM n.º 44 de 23 de agosto de 2021, e
em complementação às informações divulgadas no Fato Relevante de 01 de junho de 2021 que, nos termos
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual a Companhia,
através de sua subsidiária integral, a Ímpar Serviços Hospitalares S.A., concordou em adquirir
indiretamente as ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade HBA S.A.
– ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR (“HBA”), que detém e explora os negócios de atendimento
médico hospitalar, ambulatorial, serviços clínicos e diagnósticos por imagem do complexo hospitalar do
“Hospital da Bahia”, localizado em Salvador - BA (a “Operação”), em 30 de novembro de 2021, a Operação
foi concluída, mediante a implementação dos atos de fechamento previstos no Contrato.
Como contraprestação pelo fechamento da Operação, a Companhia contratou a obrigação de pagar em
dinheiro o valor de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), incluindo a parcela
atribuída a determinados imóveis onde é conduzido o negócio e que serão oportunamente transferidos
para a HBA, sendo certo que a parcela devida e as transferências de recursos realizadas pela compradora
na presente data totalizaram R$ 539.384.648,96 (quinhentos e trinta e nove milhões, trezentos e oitenta
e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). A Companhia informa, ainda,
que o preço está sujeito a ajuste com base na variação de dívida líquida e capital de giro consolidados das
sociedades, a ser verificado na presente data de fechamento, e o pagamento da parcela remanescente do
preço está sujeita a outras condições usuais neste tipo de operação, dentre as quais a inexistência de
perdas indenizáveis nos termos do Contrato.
Como indicado no Fato Relevante de 01 de junho de 2021, a Companhia informa que o laudo de avaliação
concluiu que a Operação será submetida à ratificação dos acionistas em Assembleia Geral.
Por fim, a Companhia ressalta que a Operação está alinhada aos seus planos de expansão, bem como
reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento
deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
Barueri/SP, 30 de novembro de 2021.
________________________________________________________
Andrew Thomas Campbell
Diretor de Relações com Investidores e Captura de Valor
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MATERIAL FACT
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“DASA” or “Company”), a company headquartered in the
Municipality of Barueri, State of São Paulo, at Avenida Juruá, no. 434, Alphaville, Postal Code 06455- 010,
enrolled at the Corporate Taxpayer Registry of the Ministry of Economy (CNPJ/ME) under no.
61.486.650/0001-83, informs the following to its shareholders and to the market in general, in compliance
with the provisions under article 157, paragraph 4, of Law 6.404, of December 15, 1976 and of CVM
Instruction no. 44 of August 23, 2021, and in complement to the information disclosed in the Material Fact
of June 1, 2021, that, in accordance with the terms of the Share Purchase and Sale Agreement and Other
Covenants (“SPA”) by which the Company, through its wholly-owned subsidiary Ímpar Serviços Hospitalares
S.A., agreed to indirectly acquire shares representing 100% (one hundred percent) of the capital stock of
the company HBA S.A. – ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR (“HBA”), which owns and operates
the hospital medical care, outpatient, clinical and diagnostic imaging services of “Hospital da Bahia” complex
located in Salvador – BA (the “Transaction”), on November 30, 2021, the Transaction was completed by
implementing the closing acts set forth in the SPA.
As consideration for closing of the Transaction, the Company engaged the obligation in cash the amount
of R$ 850.000.000,00 (eight hundred and fifty million Reais), including the portion attributed to certain
properties where the business is conducted and which will be transferred to HBA in due course, given that
the due portion and the transferred resources made by the buyer sum the amount of R$ 539.384.648,96
(fifty hundred thirty nine million, three hundred eighty four, six hundred fourty eight Reais and ninety six
cents). The Company informs that the price is subject to adjustments based in the net debt variation and
the consolidated working capital of the companies, that will be verified at the closing date, and the payment
of the remaining tranches is subject to other usual conditions of this type of transaction, in which includes
the inexistence of indemnifiable losses in the terms of the SPA.
As indicated in the Material Fact of June 1, 2021, the Company informs that the appraisal report concluded
that the Transaction should be submitted for ratification by the shareholders.
Finally, the Company emphasizes that the Transaction is in line with its expansion plans, as well as reiterates
its commitment to keeping shareholders and the market in general informed about the progress of this and
any other matter of interest to the market.
Barueri/SP, November 30, 2021.
________________________________________________________
Andrew Thomas Campbell
Director of Investor Relations and Value Capture

