CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE n.º 3530051760-1
Companhia aberta
Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador,
por ocasião da primeira convocação, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada, em segunda convocação, no dia 12 de agosto de 2022
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 45, §2º, da
Resolução nº 81, de 29 de março de 2022 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu do escriturador das
ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), em 20 de julho
de 2022, por ocasião da primeira convocação, o mapa de votação sintético
consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas da Companhia ao Itaú,
bem como aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus agentes de custódia, para
cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada, em segunda convocação, no dia 12 de agosto de 2022, às 18:00 horas
(“AGE”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas
pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia da AGE. Nesse sentido,
o mapa de votação sintético, com a quantidade de votos devidamente atualizada com
base na posição acionária atual, encontra-se no Anexo I à presente divulgação.
São Paulo, 10 de agosto de 2022.

Karla Maciel
Diretora de Relações com Investidores

Anexo I
Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação

Código da
Deliberação /
Questão (Boletim de
Voto à Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

01

Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia.

123.298

594.778

0

02

Criação de um novo Conselho de Médicos.

123.298

594.778

0

03

Substituição de membros do Conselho de Administração.

123.298

594.778

0

04

Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de
Administração.

61.181

656.895

0

05

Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações
para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo estatuto social.

123.298

594.778

0

06

Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia.

89.917

594.778

33.381

07

Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia.

89.917

594.778

33.381

Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração.

123.298

594.778

0

08

