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Companhia aberta

Ata da deliberação do Conselho de Administração
Realizada em 09 de julho de 2018
Lavrada na forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: Às 10h00min do dia 09 de julho de 2018, no Núcleo Técnico
Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das
Nações, nº 2.448.
2. Presença: Nos termos do art. 16, §4º, do estatuto social, os membros do Conselho de
Administração entendem que as matérias objeto da presente deliberação já foram
suficientemente debatidas, consentindo com a dispensa da reunião. Assim, os membros do
Conselho de Administração decidiram por escrito.
3. Convocação: Dispensada a convocação, em virtude da participação de todos os
conselheiros.
4. Mesa: Presidente: Victor Cavalcanti Pardini
Secretária: Regina Pardini
5. Ordem do Dia: Aquisição de participação nas empresas Psychemedics Brasil Exames
Toxicológicos Ltda. e PMD Laboratório De Toxicologia Ltda.
6. Deliberações: Os conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a aquisição, pela
Companhia, de quotas representativas de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital
social total e votante das sociedades (i) Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São
Paulo, na Calçada Aldebarã, 202, cj. 01, Alphaville, CEP 06541-055, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 08.075.074/0001-07 (“Psychemedics BR”), e (ii) PMD Laboratório de Toxicologia

Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua do Carmo, 44, sl. 54, Sé, CEP 01.019-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº
22.608.503/0001-87 (“PMD” e, conjuntamente com a Psychemedics BR, as “Adquiridas”),
pelo valor de R$45.213.166,78 (quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, cento e
sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), sujeito a ajustes pós fechamento com base
em levantamento de balanços patrimoniais definitivos de Fechamento, a serem levantados
pela Companhia. Caso tal montante seja confirmado no momento do fechamento, o valor
da aquisição será pago da seguinte forma: (i) R$22.606.583,39 (vinte e dois milhões,
seiscentos e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) a serem
pagos à vista na “Data de Fechamento”, dos quais R$12.000.000,00 (doze milhões de reais)
serão deduzidos e depositados em uma conta garantia com o objetivo de cobrir eventuais
indenizações devidas pelos vendedores, (ii) R$11.303.291,69 (onze milhões, trezentos e
três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) a serem pagos em 12
meses contados da “Data do Fechamento”, dos quais R$6.000.000,00 (seis milhões de
reais) serão deduzidos e depositados em uma conta garantia com o objetivo de cobrir
eventuais indenizações devidas pelos vendedores, e (iii) R$11.303.291,69 (onze milhões,
trezentos e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) a serem
pagos em 24 (vinte e quatro) meses contados da “Data do Fechamento”. Os valores
depositados na conta garantia serão liberados aos vendedores em parcelas anuais ao longo
de 4 (quatro) anos, entre o segundo e o quinto aniversários da “Data do Fechamento”. Todos
os valores estão sujeitos à correção pelo índice de 90% da taxa CDI acumulada no
respectivo período. A consumação da aquisição estará, nos termos do artigo 125 do Código
Civil, condicionada a determinadas condições previstas nos respectivos documentos e que
são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo a aprovação pelo CADE.
7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da
presente Ata em forma de sumário, que foi aprovada por todos os conselheiros.

Vespasiano-MG, 09 de julho de 2018.
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