
ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.  
comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022 foi aprovada a pretensão 
para um novo aumento do capital social da Companhia no valor total de 
R$ 146.000.000,00 (cento e quarenta e seis milhões de reais), passando o 
mesmo de R$ 5.242.170.921,82 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e dois 
milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois 
centavos) para R$ 5.388.170.921,82 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e 
oito milhões, cento e setenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta 
e dois centavos), mediante a emissão de 178.621.366 (cento e setenta e 
oito milhões, seiscentas e vinte e uma mil, trezentas e sessenta e seis) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão de R$ 0,817371424290647 por ação, na forma do §1º, inciso II, do 
art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicidade do presente aviso, para que os acionistas exerçam seu direito 
de preferência para subscrição das novas ações, na proporção de suas 
respectivas participações no capital social da Companhia, conforme previsto 
no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material concernente ao aumento de 
capital ora aprovado encontra-se à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, à Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460. Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022.

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe
Diretor Financeiro 

Sexta-feira, 06/05/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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