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ATA DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIO 

REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2020 

1 DATA, HORA E LOCAL: 1 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Genia – Genética 

Molecular Ltda., localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida 

Borges de Medeiros, nº 2.500, salas 1.804, 1.805 e 1.812, 18º andar, Bairro Praia de Belas, CEP 

90110-150 (“Sociedade”). 

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a 

presença da única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do 

Artigo 1.072, Parágrafo 2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”). 

3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Carlos de Barros Jorge Neto; e Secretário: Marcio Alves 

Sanjar. 

4 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:  

4.1 a incorporação da Sociedade pela DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações, 

com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, 

CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83, com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o 

NIRE 35.300.172.507 (“DASA”), nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de 

Incorporação da Genia – Genética Molecular Ltda.” celebrado entre as administrações da Sociedade 

e da DASA em 14 de junho de 2020 (“Protocolo”), constante do Anexo I a esta ata 

(“Incorporação”); e 

4.2 caso reste aprovada a matéria acima, a autorização e ratificação de todos os atos praticados pelos 

administradores da Sociedade necessários à efetivação da deliberação proposta e aprovada pela 

única sócia da Sociedade. 

5 DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias indicadas na ordem do dia, a única sócia da 

Sociedade, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: 

5.1 Aprovar, nos termos do Artigo 1.071, inciso VI, do Código Civil, o Protocolo e a Incorporação, nos 

termos e condições estabelecidos no Protocolo, em decorrência da qual a Sociedade será extinta e 

sucedida pela DASA, sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações. 

5.1.1 A Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, o qual permanecerá 

inalterado, considerando que o investimento que a DASA possui na Sociedade será 



 

cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da Sociedade e, portanto, não 

haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas da DASA, 

nem a emissão de novas ações. 

5.2 Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os 

documentos necessários à implementação e efetivação da Incorporação. 

6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 

desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada pela 

única sócia da Sociedade. 
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ANEXO I À ATA DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIO 

REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2020 

 

Protocolo e Justificação de Incorporação da Genia – Genética Molecular Ltda. 


