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NIRE 35.300.362.462

AVISO AOS ACIONISTAS
Encerramento de Aumento de Capital
A Advanced Digital Heath Medicina Preventiva S.A – B3: ADHM3 – (“Companhia” ou “ADH”) dando
continuidade às informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas datados de 31 de janeiro de 2020 (“Aumento
de capital por subscrição privada deliberado em RCA”), de 6 de março de 2020 (“Aumento de capital – extensão
de prazo de subscrição”) e de 14 de abril (“Prazo para Subscrição de Sobras) vem comunicar aos Senhores
Acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de abril de 2020 encerrou-se o prazo de exercício do direito de
subscrição de sobras de ações relativas ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 29 de janeiro de 2020 (“Aumento de Capital”).
Durante o período foram subscritas 8.744.947 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
quarenta e sete) ações ordinárias, escriturais, todas nominativas e sem valor nominal de emissão da
Companhia, ao preço de emissão de R$ 2,084328 (dois reais e oito centavos) por ação, totalizando o montante
de R$ 18.227.337,87 (dezoito milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e
sete centavos).
De acordo com o estabelecido no Aviso aos Acionistas - Aumento de capital por subscrição privada deliberado
em RCA, o aumento de capital ficou dentro do limite mínimo e máximo estabelecido pelo Conselho de
Administração. Assim, uma vez que o limite mínimo estabelecido foi atingido, o Conselho de Administração da
Companhia deliberou pela homologação do aumento.
Por fim, a companhia esclarece que 1.460 ações ordinárias foram subscritas de forma condicionada à
subscrição total ou parcial do Aumento de Capital Máximo proposto pela administração da Companhia,
o qual não foi atingido, de forma que as respectivas ações serão canceladas e os valores integralizados
pelos acionistas serão devolvidos no dia 25 de junho de 2020.

São Paulo, 23 de junho de 2020.
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