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COMUNICADO AO MERCADO
A DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações com sede no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, CEP 06.455-010, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n.º 61.486.650/0001-83
(“Companhia” ou “Dasa”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade
ao comunicado ao mercado divulgado no dia 18 de novembro de 2021, a conclusão, nesta data,
pela Dasa, da aquisição de (i) ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social total
da MO HOLDING S.A. (“MO Holding”), sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 19.437.400/0001-97, com sua sede localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, 7º
andar, Brooklin Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-901 e (ii) quotas
representativas de 100% (cem por cento) do capital social total da MANTRIS – GESTÃO EM
SAÚDE CORPORATIVA LTDA. (“Mantris” e, quando em conjunto com MO Holding, “Sociedades”),
sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.381.564/0001-40, com sua sede localizada na
Rua Guararapes, nº 2064, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04561-004
(“Operação”).
A Mantris desenvolve serviços relacionados à medicina ocupacional e à gestão integrada de saúde,
possui mais de 200 (duzentos) ambulatórios in company e atende a mais de 500.000 (quinhentas
mil) vidas diretas, com uma Receita Operacional Bruta (ROB), no ano de 2021, de R$
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais). Por sua vez, a MO Holding é uma
holding pura que detém participação majoritária no capital social total da Mantris.
Como indicado no comunicado ao mercado de 18 de novembro 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 da Operação e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
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