Sexta-feira, 01/07/2022.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF n.º 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 29 de março de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 29 de março de 2019, na
sede da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Esho” ou
“Companhia”), localizada na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto,
CEP 25070-420, cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
e no Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 14, 15 e 18 de março
de 2019. 3. Presença: Compareceu a acionista representante de mais de
99% do capital social subscrito e integralizado da Companhia, conforme
se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas
da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe.
Secretária: Mauro Medeiros Borges. 5. Ordem do Dia: 5.1. Analisar,
discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação a ser
firmado em 28 de março de 2019 pelas administrações da Companhia e
do Hospital Samaritano de São Paulo Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
24.344.124/0001-52, com sede na Rua Conselheiro Brotero nº 1486, Santa
Cecília, CEP 01232-010, São Paulo/SP (“HSSP”), referente à incorporação
do HSSP pela Companhia; 5.2. Ratificar a indicação dos peritos contábeis
responsáveis para proceder à avaliação do patrimônio líquido do HSSP e
elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil para fins
de incorporação do HSSP pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); 5.3.
Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação para fins de incorporação do
HSSP pela Companhia; 5.4. Deliberar sobre a incorporação do HSSP pela
Companhia; e 5.5. Caso a incorporação do HSSP pela Companhia seja
aprovada, autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos
necessários à implementação da referida incorporação. 6. Deliberações:
6.1. Foi aprovado o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado em 28
de março de 2019 pela Companhia e o HSSP (“Protocolo e Justificação de
Incorporação”), o qual passa a fazer parte integrante da presente ata como
Anexo I, independentemente de transcrição. 6.2. Foi aprovada a ratificação
da nomeação dos peritos contábeis: (i) Fernanda Floro Villarde da Silva,
brasileira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 095.061/O-3,
expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.707.107-21; (ii)
Lucas de Andrade Moquiche, brasileiro, contador, portador da carteira
de identidade nº 124.262//O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 134.802.247-76; e (iii) Dulcinéa Soares dos Santos Gonçalves,
brasileira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 052.968/O-5,
expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 876.950.227-72, todos
com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33 Bairro de Fátima,
cidade e estado do Rio de Janeiro, responsáveis pela elaboração do Laudo
de Avaliação. 6.3. Após exame, foi aprovado o Laudo de Avaliação, que se
encontra anexo ao Protocolo e Justificação de Incorporação, juntamente com
o Balanço Patrimonial do HSSP na data-base de 28 de fevereiro de 2019
(“Data-Base”). 6.3.1. Com base no Laudo de Avaliação, o patrimônio líquido
do HSSP, a valor contábil, na Data-Base, foi de R$ 613.347.430,09 (seiscentos
e treze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais
e nove centavos). 6.4. Foi aprovada a incorporação do HSSP, nos termos
do Protocolo e Justificação de Incorporação, pelo valor patrimonial, a valor
contábil na Data-Base, sendo o HSSP extinto e sucedido pela Companhia, a
título universal, em todos os direitos e obrigações. 6.4.1. A incorporação do
HSSP pela Companhia não acarretará aumento do capital da Companhia,
que é detentora direta de 100% das quotas emitidas pelo HSSP. 6.4.2.
Em consequência da incorporação, ficam incorporados ao patrimônio da
Companhia todos os ativos e passivos do HSSP, incluindo (i) todas as marcas
de titularidade do HSSP registradas e/ou em processo de registro perante o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, (ii) todos os imóveis de
propriedade do HSSP, bem como (iii) qualquer bem do ativo fixo imobilizado,
incluindo veículos de propriedade do HSSP, tudo conforme acordado
pela Companhia e o HSSP no Protocolo e Justificação de Incorporação.
A Companhia sucederá o HSSP a título universal, em todos os direitos e
obrigações, sendo canceladas todas as quotas emitidas e representativas
do capital social do HSSP, devendo este ser extinto para todos os efeitos de
direito. 6.4.3. A sede do HSSP descrita conforme Protocolo e Justificação de
Incorporação passa a ser filial da Companhia. 6.4.4. As eventuais variações
patrimoniais ocorridas no HSSP havidas entre a Data-Base até a efetivação
da presente incorporação serão apropriadas pela Companhia. 6.4.5. Foi
aprovado que a presente incorporação iniciará a produção de seus efeitos
a partir de 01 de abril de 2019, nos termos do Protocolo e Justificação de
Incorporação. 6.5. Por fim, foi autorizado que a Administração da Companhia
tome todas as providências e atos necessários, inclusive perante os órgãos
públicos competentes, para a implementação da incorporação do HSSP,
incluindo todas as comunicações, registros e averbações de transferências
patrimoniais, atualizações de cadastros, inclusive fiscais, e tudo mais que for
necessário à efetivação da incorporação. 7. Encerramento: Não havendo
nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi
devidamente assinada pela acionista presente e pelos integrantes da mesa
da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada
em livro próprio. Duque de Caxias, 29 de março de 2019. Ricardo Hajime
Yoshio Watanabe - Presidente. Mauro Medeiros Borges - Secretário. Jucerja
nº 3584874, em 18/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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