DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 92.665.611/0001-77
NIRE nº 43300003221
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de maio de 2012, às 15 h (quinze horas), na
sede social, na Rua Gomes Jardim, 253, em Porto Alegre, RS.
2. Presenças: A maioria dos membros do Conselho de Administração.
3. Mesa:Júlio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reunião;
Roberto Luiz Weber
– Secretário da Reunião;
4. Deliberações: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:
(4.1) nos termos da letra “n” do artigo 10 do Estatuto Social e
as Instruções CVM nº 10/80, 268/97 e 390/03, autorizada a Diretoria a
providenciar na aquisição pela companhia de ações de sua própria emissão,
para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, sem
redução do capital social, com o objetivo de aproveitar recursos disponíveis da
Companhia e atendidos os seguintes critérios: (a) nos termos das instruções
citadas, a quantidade de ações em circulação no mercado no momento é de
1.332.745, sendo 1.087.150 de ações ordinárias e 245.595 de ações
preferenciais. Assim, serão adquiridas até 133.274 ações, sendo 108.715 ações
ordinárias e 24.559 ações preferenciais, o que equivale a 10% (dez por cento)
do total das ações atualmente em circulação no mercado; (b) as aquisições,
conforme autorização, serão sempre pelo preço de mercado das ações e no
limite máximo aprovado, e serão realizadas pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, com vencimento em 27/11/2012, a contar dessa data; (c) como
intermediária das aquisições, ficou credenciada a Bradesco S/A Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, 1.450 - 7º andar,
Bairro Bela Vista, em São Paulo/SP, estando a Diretoria autorizada a contratála.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos
Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 31 de maio de 2012. Júlio Ricardo
Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Sérgio Geraldo Pizzato Conselheiros.
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6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio de Dimed S.A. – Distribuidora de Medicamentos.

Porto Alegre, RS, 31 de maio de 2012.
.

_______________________
Roberto Luiz Weber
Secretário

