DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
COMUNICADO AO MERCADO
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“DASA”), sociedade por ações com registro de emissor de
valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade de Barueri,
estado de São Paulo, na Alameda Juruá 434, Alphaville, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica sob o n.º 61.486.650/0001-83, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.172.507, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que encerrou, em 17 de outubro de 2013, a oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação de debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
da quarta emissão da DASA (“Debêntures”).
Foram subscritas 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures, com prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2018, no valor total de
R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais).
As Debêntures não estarão sujeitas a atualização monetária e sobre o saldo devedor do valor
nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem
por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de
um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de sobretaxa de 1,15% (um
inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a
data de integralização, 16 de outubro de 2013, ou a data de pagamento de remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
A remuneração será paga semestralmente a partir de 15 de outubro de 2013, no dia 15 (quinze)
dos meses de

abril

e outubro

de

cada

ano, ocorrendo o primeiro

pagamento em

15 de abril de 2014 e o último, em 15 de outubro de 2018, sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.
Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas junto ao departamento de relações com
investidores da DASA, pelo telefone (11) 4197-5768.
Barueri, 18 de outubro de 2013.
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