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NIRE 43300003221
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
DIMED S.A. Distribuidora de Medicamentos (B3 S.A.: PNVL3; PNVL4) (“Companhia”), em
atendimento às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e à Instrução
Normativa CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos
da Instrução Normativa CVM nº 567/15, seu Conselho de Administração aprovou, em reunião
realizada em 13.08.2020, retificada por reunião realizada na presente data, a utilização de recursos
disponíveis oriundos de resultados acumulados e do exercício em curso para a aquisição, em uma
única operação ou em uma série de operações, que poderão ocorrer a partir de 28.08.2020 até
27.08.2021, de até 2.000.000 (duas milhões) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e
até 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, de
acordo com os termos e condições seguintes:
•

Objetivo: maximizar a geração de valor para os acionistas, a partir de uma estrutura de
capital adequada combinada com o crescimento dos resultados e proventos por ações, bem
como viabilizar a implantação de eventuais planos de incentivo de longo prazo a serem
deliberados pelos acionistas no âmbito da Companhia por meio dos quais executivos
venham a receber ações de emissão da Companhia.

•

Quantidade máxima de ações a serem adquiridas: até 2.000.000 (duas milhões) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações
preferenciais, nominativas e sem valor nominal, todas em circulação e de sua própria
emissão;

•

Quantidade de ações em circulação no mercado de acordo com a definição dada pelo
artigo 8º, § 3º, da Instrução CVM nº 567/15: 73.288.157 ações em circulação, sendo
65.372.937 de ações ordinárias e 7.915.220 de ações preferenciais.

•

Prazo máximo para aquisição das ações: As aquisições poderão ser feitas entre 28.08.2020
e 27.08.2021;

•

Instituições financeiras que atuarão como intermediárias: (i) Bradesco S/A CTVM, CNPJ
61.855.045/0001-32; (ii) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ
43.815.158/0001-22; (iii) Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., CNPJ
51.014.223/0001-49; e (iv) Itaú Corretora de Valores S/A, CNPJ 61.194.353/0001-64.
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