Quinta-feira, 07/04/2022

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de
2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão
de Tefé, nº 34, 12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia relativos ao exercícIo social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos
diretores da Companhia para o exercício de 2022; Em Assembleia Geral
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
04/02/2022 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; (v) Deliberar sobre novo aumento do capital social da
Companhia; e (vi) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações
Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento
de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a
representação legal, conforme o caso: o comprovante de titularidade
de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro
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