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Gerência AMD Anestesia <amd.semesp@gmail.com>
quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 08:28
Nathalia Lino
Fwd: C.235/19 - Conferência e assinatura alteração contratual
20191118_V6_5ACS_AMD_ANESTESIA.PDF; 20191122_V2
_Comunicado_Assinatura_ACS_AMD.pdf

---------- Forwarded message --------De: Gerência AMD Anestesia <amd.semesp@gmail.com>
Date: sex, 22 de nov de 2019 16:21
Subject: C.235/19 - Conferência e assinatura alteração contratual
To: Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br>
C.235/19 - Conferência e assinatura alteração contratual
Data: 22/11/2019
Destinatários: Sócios 1,2,3 e 4
Prezados Sócios,
A diretoria da AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA (“AMD”) vem expor o
seguinte comunicado.
1. A AMD encontra-se em processo de alteração do seu Contrato Social, em decorrência da entrada e saída
de sócios da sociedade, e para tanto, necessita cumprir obrigatoriedades formais e jurídicas perante os
seus órgãos de registro;
2. Estas alterações contratuais são necessárias e suas ocorrências estão previstas no Acordo de Quotistas,
em nada modificando as questões contratuais e negociais aos quais todos tem ciência e já
estão concordes ao ingressar na AMD. Trata-se de atualização de quadro societário e a minuta segue
anexa a este comunicado;
3. Estas alterações contratuais são de extrema importância para regularidades burocráticas em diferentes
esferas da AMD, sendo de fundamental importância o auxílio de todos os sócios para sua finalização; a não
observância pode causar prejuízos e atrasos à Sociedade e aos Sócios;
4. Sendo assim, apresenta-se o procedimento a ser observado por todos os sócios:
(i) Em 5 (cinco) dias a partir da presente data, o sócio deve conferir os seus dados pessoais e afins;
caso deseje atualizar algum dado, deve enviar e-mail a gerencia@amdanestesia.com.br; em caso de
silêncio do sócio neste prazo, será considerado validado;
(ii) Dados não informados neste prazo pelo sócio serão alterados oportunamente na próxima Alteração
Contratual, a ser realizado em 2021.
5. Findo o prazo acima exposto, iniciaremos a coleta de assinaturas, onde todos os sócios deverão efetivar
sua assinatura no prazo de até 15 (quinze) dias.
6. A Alteração Contratual estará disponível para assinatura na sala operacional da AMD na BP de segunda
a sexta das 06h30 as 17h30 e sábados das 07h00 as 11h00;
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7. Cumpre esclarecer que o sócio que não observar o disposto neste comunicado e causar atrasos
injustificados na assinatura e afins desta documentação poderá prejudicar a Sociedade em suas
questões burocráticas. Tal fato será informado para análise do cometimento de infrações e respectivas
penalidades pelo Conselho de Administração, nos termos do Acordo de Quotistas e Regimento Interno,
podendo, desta forma, o sócio incorrer em multa pecuniária, a critério do Conselho de Administração;
8. Ressaltamos que qualquer dúvida e/ou esclarecimentos quanto ao tema pode ser direcionado ao e-mail:
gerencia@amdanestesia.com.br
Atenciosamente,

DIRETORIA

Telefone: (11) 3262-5051
WhatsApp: (11) 95104-7609
gerencia@amdanestesia.com.br

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808
01321-000 Bela Vista São Paulo SP

amdanestesia.com.br

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________
Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios, portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações
nela contida.
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