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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Acionistas,
O Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“Companhia”), companhia listada no Novo Mercado da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) tem o prazer de convidá-lo a participar de sua Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária (“Assembleia” ou “AGOE”), convocada para o dia 29 de abril de 2022, às 10 horas, a
ser realizada no Hotel Pullman & Grand Mercure São Paulo Vila Olímpia, Sala São Paulo 7, localizada
na Rua Olimpíadas, n° 205, Vila Olímpia, Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000
(“Hotel”).
A administração esclarece que optou pela realização da AGOE no Hotel, próximo à sua sede, para
maior comodidade e conforto de seus acionistas, tendo em vista não possuir um espaço físico
adequado para comportar muitos acionistas em sua sede.
Importante mencionar que o Hotel fica localizado a apenas 190 metros de distância, a pé, da sede da
Companhia, de modo que os acionistas não enfrentarão dificuldades ou esforços adicionais para
acesso ao local, em comparação com o que ocorreria caso a Assembleia fosse realizada na sede da
Companhia. Nesse sentido, o mapa abaixo indica o trajeto e o tempo estimado de locomoção entre a
sede da Companhia e o Hotel:

A participação virtual, por sua vez, poderá ser realizada através do preenchimento de Boletim de Voto
a Distância, cujas instruções para preenchimento e envio estão devida e detalhadamente
discriminadas no Boletim de Voto a Distância divulgado nesta data pela Companhia e, alternativa e
excepcionalmente, por meio da constituição de uma procuradora, advogada indicada pela
Companhia, a qual se voluntariou para representar os acionistas interessados em participar
remotamente na AGOE e para a qual podem ser outorgados poderes específicos de representação,
acompanhados de uma instrução de voto em relação a todas as matérias em pauta na AGOE. Nesta

hipótese, os termos do instrumento de mandato devem ser acordados diretamente entre a
representante e o acionista representado, não se tratando de um pedido público de procuração nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
Informamos que, caso ainda exista alguma dúvida em relação às informações aqui divulgadas,
esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail jurídico@alliar.com.
Esperamos poder contar com sua presença. Sua participação é de extrema importância para a
Companhia.
Atenciosamente,
Karla Maciel Dolabella
Diretora de Relações com Investidores

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
Poderão participar da Assembleia todos os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, emitidas pela Companhia, pessoalmente, através de representantes legais ou
procuradores.
A fim de viabilizar a sua participação na Assembleia, os Acionistas deverão apresentar uma cópia
enviada para o endereço eletrônico da Companhia (ri@alliar.com) da documentação abaixo,
preferencialmente até 27 de abril de 2022:
1.
Documento que comprove sua qualidade de acionista, qual seja, o extrato contendo a
respectiva participação acionária fornecida pela instituição custodiante;
2.

Documentos que comprovem a sua identidade, quais sejam:
a.
Para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) do acionista;
b.
Para pessoas jurídicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) do representante legal; e último estatuto / contrato social consolidado em
conjunto com os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista;
c.
Para fundos de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) do representante legal, último regulamento consolidado do fundo e estatuto /
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo em conjunto com os documentos societários que comprovem os poderes de
representação; e
d.
Para estrangeiros: mesma documentação aplicável aos Acionistas brasileiros, sendo
que os documentos emitidos no exterior, tais como procurações e documentos societários,
deverão ser devidamente notarizados e apostilados/consularizados, ficando dispensada a
tradução juramentada de documentos lavrados em português e inglês ou que venham
acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas.

O envio prévio da documentação tem como objetivo proporcionar celeridade no cadastramento dos
Acionistas e otimizar os trabalhos na Assembleia. Entretanto, o Acionista que comparecer à
Assembleia até o momento da abertura dos trabalhos munido dos documentos originais, ou suas
cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, poderá participar e votar, ainda que
tenha deixado de depositá-los previamente.
O Acionista poderá optar por exercer seu direito de voto à distância, sem a necessidade, portanto, de
comparecer presencialmente na Assembleia ou indicar representante ou procurador para representá-

lo.
Para tanto, o Acionista poderá (a) transmitir as instruções de preenchimento para seus respectivos
custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central, hipótese na qual deverão ser
observados os procedimentos adotados por cada custodiante; (b) transmitir as instruções de
preenchimento ao agente escriturador da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., caso as ações
não estejam depositadas em depositário central; ou (c) deverá preencher o Boletim de Voto a
Distância disponibilizado nos websites da Companhia, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), e encaminhar (i) uma cópia digitalizada do Boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado; e (ii) os documentos que comprovem a sua identidade indicados acima para o endereço
eletrônico da Companhia (ri@alliar.com) até 22 de abril de 2022. Boletins recepcionados pela
Companhia após essa data serão desconsiderados. Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, em até
3 (três) dias úteis contados do recebimento dos Boletins, acusaremos o recebimento de tais
documentos e informaremos se haverá necessidade de realizar qualquer tipo de retificação. As
instruções para preenchimento e envio dos Boletins de Voto à Distância estão devida e
detalhadamente discriminadas no Boletim divulgado pela Companhia.
Além do preenchimento do Boletim de Voto a Distância, o acionista também poderá exercer seu voto
de forma remota na AGOE através da constituição de procurador, desde que tal procurador tenha sido
constituído há menos de 1 (um) ano, e seja acionista, administrador da Companhia ou advogado; na
companhia aberta, como é o caso da Companhia, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os acionistas, nos termos do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações. O acionista que for representado por procurador deverá enviar
para o endereço eletrônico da Companhia (ri@alliar.com), até 27 de abril de 2022, o instrumento de
mandato devidamente regularizado na forma aqui prevista. O procurador ou seu representante legal
deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade, conforme
indicado acima.
Conforme indicado na “Mensagem da Administração”, além da possibilidade de participação de forma
remota, através do preenchimento do Boletim de Voto a Distância, os acionistas poderão optar pela
constituição da seguinte procuradora, a qual se voluntariou para representar os acionistas
interessados em participar remotamente na AGOE e para a qual poderão ser outorgados poderes
específicos de representação, acompanhados de uma instrução de voto em relação a todas as
matérias em pauta na AGOE:
•
Simone Aparecida da Silva Pinto, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº
252.380, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa,
nº 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP.
•

E-mail: juridico@alliar.com

Caso qualquer dos Acionistas decida nomear a Sra. Simone como sua procuradora, os termos do

instrumento de mandato deverão ser acordados diretamente por tal Acionista com a Sra. Simone, não
devendo tal representação ser considerada como um pedido público de procuração, conforme
previsto na Instrução CVM nº 481/2009.
Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado, observado o disposto no artigo 161 da Lei das Sociedades
por Ações, os acionistas titulares, individualmente ou em bloco, de 10% (dez por cento) do capital
social, terão o direito de eleger, em votação em separado, um membro para o Conselho Fiscal da
Companhia.
Por fim, a administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos senhores
acionistas reunidos em AGOE da Companhia, recomendando a integral aprovação de todos os seus
itens.
A Companhia informa que toda a documentação pertinente às matérias a serem discutidas na
Assembleia estão disponíveis aos senhores acionistas na sede social da Companhia, no seu site de
Relações com Investidores (http://ri.alliar.com), bem como nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da
CVM (www.cvm.gov.br).

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Na AGOE da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10 horas, serão submetidas à
apreciação dos Senhores Acionistas as propostas indicadas abaixo relativamente às matérias
constantes da ordem do dia:
Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do
relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal
da Companhia;
A administração da Companhia propõe que sejam aprovadas, sem reservas ou ressalvas, as contas dos
administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o relatório anual
da administração, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021 acompanhadas do parecer do auditor independente, as quais obtiveram
parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia.
Nos termos do inciso III do art. 9º da Instrução CVM n° 481, o item 10 do Formulário de Referência
consta como Seção I desta Proposta, o qual contém os comentários dos administradores sobre a
situação financeira da Companhia.
Para fins de esclarecimento, dado que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, não estão sendo apresentadas as informações indicadas no Anexo 9-1-II da
Instrução CVM no 481/09, conforme decisão do Colegiado CVM no Processo CVM RJ2010/14687.
2.
Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2022.
A administração propõe à Assembleia que o limite da remuneração global do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022 seja no montante de
$15.903.991,08 (quinze milhões, novecentos e três mil, novecentos e noventa e um reais e oito
centavos), que serão distribuídos por deliberação do Conselho de Administração.
O limite ora proposto:
(a)
Refere-se à remuneração do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária para
o exercício social de 2022, ainda que parte dos pagamentos seja realizada em outros exercícios
sociais; e

(b)
Inclui a remuneração fixa e variável do Conselho de Administração e Diretoria
Estatutária, bem como benefícios de quaisquer natureza; e
(c)
Não engloba encargos sociais incorridos ou suportados pela Companhia, diretos ou
indiretos.
Informações mais detalhadas acerca da proposta de remuneração da administração da Companhia se
encontram na Seção II desta Proposta.
Além disso, em conformidade com o art. 12 da Instrução CVM 481/09, informações adicionais sobre
a remuneração dos administradores, nos termos do item 13 do Formulário de Referência, encontramse disponíveis na Seção III da presente Proposta.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
1.

Deliberar sobre a proposta de reforma do estatuto social da Companhia.

A administração apresenta à Assembleia sua proposta de reforma e consolidação do estatuto da
Companhia, com o intuito de atualizá-lo e adaptá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado
da B3, bem como para aprimoramento das práticas de governança corporativa da Companhia.
A reforma proposta está indicada na tabela da Seção IV a esta Proposta, elaborada de acordo com o
disposto no art. 11, II da Instrução CVM nº 481/09.
A Seção V contém cópia do estatuto social consolidado, considerando as alterações, inclusões e
exclusões propostas, nos termos art. 11, I da Instrução CVM nº 481/09.
Mais informações acerca das propostas encontram-se disponíveis na sessão de anexos desta
Proposta, no site de Relações com Investidores da Companhia (ri.alliar.com), bem como nos
websites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

SEÇÃO I
COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA
(nos termos do item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009)
10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores e informações financeiras constantes nesta seção 10.1 foram extraídos das nossas
demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019 e devem ser lidos em conjunto com tais demonstrações
financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM.
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos diretores da
Companhia e traduzem a visão e percepção de tais diretores sobre as atividades, negócios e
desempenho da Companhia, bem como visam fornecer aos investidores informações que os
ajudarão a compreender as (i) as mudanças nas linhas principais das demonstrações financeiras
entre os períodos analisados; e (ii) os principais fatores que explicam tais variações.
A análise dos diretores da Companhia esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a
flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os
impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação
financeira da Companhia. Não obstante, determinadas discussões contidas neste item incluem
declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais da Companhia
e o momento em que os eventos ocorrem podem diferir materialmente daqueles expressos ou
implícitos em tais declarações prospectivas como resultado de vários fatores, incluindo aqueles
estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência. A administração da
Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado
venham a se reproduzir no futuro.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam
“Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara
índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período. A
Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação à receita operacional
líquida para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao
ativo total ou total do passivo e patrimônio líquido nas datas aplicáveis para nosso balanço
patrimonial.
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Ainda que não possamos garantir que a situação permanecerá inalterada, entendemos que as
condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar o seu
plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo. Os diretores da
Companhia entendem que a geração de caixa da Companhia e as linhas de crédito disponíveis
são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de
recursos para execução do seu plano de negócios.
A tabela a seguir apresenta o índice de liquidez corrente e o índice de endividamento da
Companhia nas datas de encerramento dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2021, 2020 e 2019:
Em 31 de dezembro de
(Em milhares de reais – R$, exceto índices)
2021

2020

2019

Ativo circulante

489.288

568.932

417.043

Passivo circulante

589.530

476.481

406.231

Passivo não circulante

743.265

840.437

674.888

1.209.434

1.223.684

1.320.002

Índice de liquidez corrente(1)

0,83

1,18

1,03

Índice de endividamento total(2)

1,10

1,08

0,82

Patrimônio líquido

(1)
(2)

O índice de liquidez corrente é calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
O índice de endividamento total é calculado por meio da divisão do total do passivo (circulante e não circulante) pelo patrimônio líquido.

Os diretores da Companhia entendem que: (i) a redução do índice de liquidez corrente entre 31
de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 é resultado, principalmente, da maior parcela
do endividamento no curto prazo e da redução de caixa entre os anos; e (ii) o aumento do índice
de liquidez corrente entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 é resultado,
principalmente, da gestão da Companhia no alongamento das dívidas contratadas.
Os diretores da Companhia esclarecem que os aumentos do índice de endividamento total
entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e entre 31 de dezembro de 2019 e
31 de dezembro de 2020 são devidos, principalmente, ao maior volume de dívidas contratadas
em tais exercícios para financiar o plano de expansão e investimentos da Companhia.
Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
O ano de 2021 reforçou a resiliência do setor de Medicina Diagnóstica com a recuperação das
métricas operacionais, afetadas diretamente pela pandemia causada pela Covid-19. A receita
bruta apresentada foi a maior da história da Companhia e atingiu R$ 1,2 bilhão, crescimento
orgânico de 22% em relação ao exercício anterior. O desempenho da receita reflete a retomada
do core business, com destaque para os exames de imagem (ressonância magnética, tomografia
computadoriza, ultrassonografia e outros), e um forte posicionamento em análises clínicas (AC

ex-covid), com faturamento de R$160 milhões, crescimento de 25% em relação ao faturamento
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Considerando os exames de Covid-19, o
faturamento de Análises Clínicas atingiu R$218 milhões em 2021. Além do core business, a
receita também foi favorecida pela participação dos Novos Negócios, a exemplo da expansão
do iDr (i.e. Inteligência Diagnóstica Remota), cuja receita totalizou R$17 milhões em 2021 e pelo
lançamento do Marketplace Cartão Aliança.
O Lucro Bruto totalizou R$356 milhões em 2021, crescimento de R$133 milhões frente à 2020.
O aumento do lucro bruto é reflexo direto da recuperação da receita, associada ao rígido
controle de custos na operação, que permitiu uma expansão da margem bruta, totalizando 31%.
No acumulado do ano, o EBITDA ajustado atingiu R$262 milhões, crescimento de R$120 milhões
em relação ao ano anterior. Essa melhor performance é atribuída à retomada da receita e ao
trabalho de contenção de gastos e renegociações dos custos e despesas ao longo do ano.
Em 2021, o Lucro Líquido totalizou R$2 milhões, recuperando R$94 milhões em relação a 2020.
A dívida líquida total ficou em R$700 milhões no final do ano de 2021, 15% acima do mesmo
período no ano anterior devido à maior necessidade de caixa para financiar o incremento do
nosso capital de giro, refletindo a retomada da demanda de exames e ao aumento das taxas de
juros. No entanto, o indicador dívida líquida total / EBITDA ajustado alcançou 2,67x ao final do
período, uma redução de 38% em relação ao indicador de 4,29x reportado em 2020.
Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O ano de 2020 foi marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19. Em função dos impactos
iniciais da pandemia, a receita de 2020 totalizou R$ 928.8 milhões, uma contração de 13.4% em
relação à 2019. O impacto da pandemia foi mais intenso no resultado do 2T20, seguida de uma
normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com variações na receita líquida de 48.5% a.a., -6.1% a.a. e +11.8% a.a., respectivamente.
Em meio função do impacto inicial da pandemia, a Companhia priorizou medidas de Liquidez
Financeira, reforçando o caixa com uma captação de R$230 milhões. Além desse reforço, foi
executado iniciativas de austeridade, a exemplo da adequação da capacidade operacional,
através do fechamento temporário de 45 clínicas e redução nos horários de atuação, com
posterior reabertura em meados do 2T20 e 3T20. Entre diversas iniciativas de contenção, a
Companhia adotou medidas no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda (nos termos da Medida Provisória nº 936 e, posteriormente da Lei nº 14.020, de 6
de julho de 2020), congelou temporariamente o plano de expansão, postergou o pagamento de
dividendos para o final do exercício; renegociou contratos junto aos nossos fornecedores e
parceiros e realizou uma revisão de custos e despesas.
A fim de reforçar ainda mais a solidez financeira do nosso balanço patrimonial, renegociamos

junto aos nossos credores novos prazos e condições de pagamento, reduzindo de forma
expressiva a participação da dívida de curto prazo. Além do sucesso no alongamento de
vencimentos, o balanço se beneficiou da geração de caixa operacional que, apesar do ano
desafiador, teve uma performance robusta, totalizando R$ 121.5 milhões em 2020. Encerramos
o exercício de 2020 com uma posição sólida de Caixa, no valor de R$229.1 milhões,
substancialmente acima do caixa reportado o exercício de 2019, no valor de R$88.3 milhões.
Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
Já em 2019, a receita líquida recuou ligeiramente em 0,38% comparado a 2018, passando de
R$1.076,9 milhões para R$1.072,8 milhões. Um dos principais motivos foi a redução no quadro
de unidades da Companhia, especialmente uma mega unidade na Bahia, vendida no final de
2018. A companhia contava então com 118 unidades em 2017, reduzindo para 111 unidades
em 2018 e contando com 107 unidades em 2019. Mesmo com a redução da quantidade de
unidades, o recuo da receita foi muito pouco expressivo. De forma similar, o número de
equipamentos de ressonância magnética, um dos principais drivers do setor, apresentou uma
pequena redução: em 2017 a Companhia possuía 122 equipamentos em operação, já em 2018
possuía 121 equipamentos e em 2019 passou a contar com 116 equipamentos em operação,
mantendo ainda sua posição de segunda maior no segmento de diagnóstico por imagem em
número de equipamentos de Ressonância Magnética, conforme o CNES.
b.

Estrutura de capital

O Patrimônio Líquido da Companhia ao final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 era
respectivamente de R$ 1.209,4 milhões, R$ 1.223,7 milhões e R$ 1.320,0 milhões. A redução do
Patrimônio Líquido em 2021 é resultado tanto do prejuízo de exercício de 2021, quanto das
ações em tesouraria.
O Capital de terceiros na Companhia ao final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 era
respectivamente de R$ 1.322,8 milhões, R$ 1.316,9 milhões e R$ 1.081,1 milhões. O aumento
do capital de terceiros de 45,0% em 2019 para 51,8% em 2020 e, finalmente, para 52,4 em 2021,
reflete as captações bancárias realizadas no âmbito do reforço de caixa e priorização de
medidas de Liquidez Financeira.
Segue abaixo tabela com a composição da estrutura de capital da Companhia no final dos
exercícios de 2021, 2020 e 2019:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Não circulante)

1.332.795

1.316.918

1.081.119

Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

1.209.434

1.223.684

1.320.002

Capital Total (Terceiros + Próprio)

2.542.229

2.540.602

2.401.121

Capital de Terceiros/Capital Total

52,4%

51,8%

45,0%

(Em milhares de reais – R$)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Capital Próprio/Capital Total

47,6%

48,2%

55,0%

Acreditamos que a atual estrutura de capital da Companhia nas datas indicadas acima era
equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em nossa visão, com suas
atividades, na proporção apresentada na tabela acima.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o nível de geração de caixa operacional da Companhia e a sua capacidade de
acessar recursos provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita que a
Companhia tem condições de honrar os compromissos financeiros assumidos.
Os índices de liquidez geral da Companhia (total do ativo dividido pelo total do passivo) ao final
dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 eram de 1,91, 1,93 e 2,21, respectivamente, enquanto os
índices de liquidez corrente da Companhia (ativo circulante dividido pelo passivo circulante) ao
final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 eram de 0,83, 1,18 e 1,03, respectivamente. Além
disso, no final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 a Companhia possuía R$ 777,9 mil, R$ 793,9
mil e R$ 614,8 mil, respectivamente, em empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante
e não circulante), números que apontam condições financeiras suficientes para cumprir com
seus compromissos financeiros assumidos.
d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
Para realizar os investimentos em ativos não-circulantes e no capital de giro nos exercícios de
2021, 2020 e 2019, a Companhia se utilizou da própria geração de caixa operacional e de
financiamentos de terceiros, conforme descritos no item (f) abaixo.
Acreditamos que as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu
perfil de endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos
que não possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode
dispor. A Diretoria acredita que a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de
captação de recursos de terceiros e de emissão de novas ações, suportam a eventual
necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de
investimentos em ativos não-circulantes, como expansão orgânica, compra de equipamentos e
eventualmente novas aquisições.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
i./ii. contratos de empréstimos e financiamentos e outras relações de longo prazo com
instituições financeiras
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento da Companhia no final dos exercícios de
2021, 2020 e 2019:
Empréstimos

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Empréstimos e financiamentos e Debêntures

366.556

262.982

249.778

Total do endividamento circulante

366.556

262.982

249.778

Empréstimos e financiamentos

411.430

530.857

364.991

Total do endividamento não circulante

411.430

530.857

364.991

Total do endividamento

777.986

793.839

614.769

(em R$ milhares)
CIRCULANTES

NÃO CIRCULANTE

As características dos principais contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures
contratados pela Companhia e por suas controladas estão descritas a seguir:
Devedor
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
TKS
Companhia
Companhia
Companhia

Modalidade
Financiamento
equipamentos
Financiamento
equipamentos
Debêntures (i)
Capital de Giro
Capital de Giro (ii)
Capital de Giro (iii)
Capital de Giro (iv)
Capital de Giro (v)
Capital de Giro (vi)
Capital de Giro (vii)
Capital de Giro (viii)
Capital de Giro (ix)

Vencimento
de
de

Mensal
março/17
a
fevereiro/22
Mensal
novembro/15
a
setembro/22
Anual julho/22 a julho/25
Semestral setembro/21 a
outubro/23
Anual julho/22 a julho/25
Semestral
maio/22
a
novembro/23
Semestral
junho/22
a
dezembro/23
Semestral
julho/22
a
janeiro/24
Parcela única março/22
Parcela única março/22
Mensal março/22 a março/23
Parcela única abril/23

Indexador

Taxa
Contratual

Pré-fixado

10,59% a.a.

Selic/PréFixado
CDI +

3,2% a.a/9,5%
a.a
3% a.a.

CDI +
CDI +
CDI +
CDI +
CDI +
CDI +
CDI +
CDI +
CDI +

2,30% a.a
3% a.a.
3,3% a.a
3,3% a.a
3,3% a.a.
2,3% a.a.
2,3% a.a.
2,65% a.a.
1,90% a.a

Principais captações da Companhia e de suas controladas existentes ao final do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021:
(i)

Em agosto de 2019, a Companhia concluiu a captação de recursos no valor de R$ 350 milhões
através de 2ª emissão debêntures simples, não conversíveis, objeto de distribuição pública

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada "Instrução CVM 476"), sob o regime de garantia firme de colocação. A
emissão das debêntures foi realizada em três séries, com vencimento em 4 parcelas anuais,
com a primeira vencendo em julho de 2022 e a última em julho de 2025.
Empréstimo concedido pelo Itaú Unibanco em 26 de novembro de 2020 para a Companhia no
valor de R$72,6 milhões, e possui como indexador CDI acrescido de 3% a.a. O período de
amortização é de quatro anos, em parcelas anuais. Os recursos são destinados para capital de
giro.
Empréstimo concedido pelo Santander em 03 de novembro de 2020 para a Companhia no
valor de R$ 40 milhões, com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3
anos com parcelas semestrais. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das
dívidas junto ao Santander.
Empréstimo concedido pelo Santander em 17 de dezembro de 2020 para a Companhia no
valor de R$ 20 milhões, com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3
anos com parcelas semestrais. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das
dívidas junto ao Santander.
Empréstimo concedido pelo Santander em 14 de janeiro de 2021 para a Companhia no valor
de R$60 milhões, com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3 anos com
parcelas semestrais. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto
ao Santander.
Empréstimo concedido pelo Santander em 10 de março de 2021 para a TKS no valor de R$50
milhões, com indexador CDI acrescido de 2,3% a.a. com amortização de 1 ano em parcela
única. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao Santander.
Empréstimo concedido pelo Santander em 19 de março de 2021 para a Companhia no valor
de R$70 milhões, com indexador CDI acrescido de 2,3% a.a. com amortização de 1 ano em
parcela única. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao
Santander.
Empréstimo concedido pelo Itaú em 09 de abril de 2021 para a Companhia no valor de R$70
milhões, com indexador CDI acrescido de 2,65% a.a. com amortização mensal, para período
de março de 2022 a março 2023. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das
dívidas junto ao Itaú.
Empréstimo concedido pelo Banco do Brasil em 12 de novembro de 2021 para a Companhia
no valor de R$30 milhões, com indexador CDI acrescido de 1,90% a.a. com amortização em
parcela única em abril de 2023. O contrato é fruto da renegociação para alongamento das
dívidas junto ao Banco do Brasil.
A Companhia possui relações de longo prazo com diversas instituições financeiras nacionais
que, ao longo dos últimos anos, viabilizaram o crescimento de suas atividades por meio de
empréstimos e financiamentos.
iii. Grau de Subordinação

Nenhuma das dívidas da Companhia e de suas controladas registradas no balanço patrimonial
da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 possui cláusula específica de
subordinação, de forma que não há relação de preferência entre elas. Em eventual situação de
concurso universal de credores, as obrigações registradas no passivo dos balanços patrimoniais,
que integram as demonstrações financeiras da companhia, apresentam a ordem de
precedência nos termos da legislação em vigor.
iv. Covenants e Demais Restrições Contratuais
Dentre os contratos de financiamentos firmados pela Companhia e por suas controladas com
terceiros, alguns foram elaborados com cláusulas restritivas (covenants), conforme abaixo
descritos:
O quociente da divisão da Dívida Líquida da Companhia pelo EBITDA ajustado da Companhia
deverá ser inferior a 2,75 (dois inteiros e setenta e cinco centésimos) vezes, não podendo ficar
acima desse nível por dois trimestres consecutivos.
Além disso, a Companhia é parte como tomadora em contratos de empréstimos e
financiamentos no contexto dos quais está obrigada à observância de determinadas obrigações
e restrições, sob pena de vencimento antecipado das dívidas. Tais restrições são usuais de
mercado em operações como aquelas contratadas pela Companhia e incluem, dentre outras:
(a) alteração do controle direto ou indireto da Companhia e/ou de suas controladas; e
(b) alienação de ativos da Companhia e/ou de suas controladas.
Nos exercícios de 2021, 2020 e 2019 e na data deste Formulário de Referência, a Companhia e
suas controladas cumpriam com todas as obrigações decorrentes de seus contratos financeiros,
nos termos pactuados.
g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2021 e na data deste Formulário de Referência, a Companhia não
dispunha de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado
integralmente.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das demonstrações financeiras
consolidadas auditadas da Companhia para os exercícios sociais findos em de 31 de dezembro
de 2021, 31 de dezembro de 2020 e de 31 de dezembro de 2019.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

AH%
2020 vs
2019

22,4%

-13,4%

-73,5%

2,2%

-3,1%

284.816

26,5%

115,4%

-42,0%

-159.023

-14,8%

52,1%

8,3%

-1,6%

-399

0,0%

-18,3%

3546,6%

1,3%

17.262

1,6%

-51,4%

-29,0%

2021

Receita líquida de serviços

1.136.572

100,0% 928.787 100,0% 1.072.865 100,0%

Custo dos serviços prestados

-780.530

-68,7%

-82,2%
763.465

-788.049

Lucro bruto

356.042

31,3%

165.322

17,8%

Despesas gerais e administrativas

-261.934

-23,0%
-18,5%
172.156

Outras despesas, líquidas

-11.887

-1,0%

-14.550

5.953

0,5%

12.261

Resultado em participação societária

AV%

AH%
2021 vs
2020

Em milhares de reais – R$)

AV%

2019

AV%

Lucro operacional antes do result.
Financeiro

-106,4%
1066,5%

88.174

7,8%

-9.123

-1,0%

142.655

13,3%

Resultado financeiro

-85.718

-7,5%

-63.944

-6,9%

-76.948

-7,2%

34,1%

-16,9%

Imposto de renda e contribuição social

-468

0,0%

-19.364

-2,1%

-15.635

-1,5%

-97,6%

23,9%

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

1.988

0,2%

-92.431

-10,0%

50.073

4,7%

-102,2%

-284,6%

Lucro (prejuízo) líquido do exercício
atribuível
aos
acionistas
não
controladores

-7.613

-0,7%

-4.985

-0,5%

-8.771

-0,8%

52,7%

-43,2%

Lucro (prejuízo) líquido do exercício
atribuível aos acionistas controladores

-5.625

-0,5%

-97.416

-10,5%

41.302

3,8%

-94,2%

-335,9%

Receita líquida de serviços
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
O ano de 2021 apresentou receita líquida 22,4% superior ao exercício de 2020, ou seja, de
R$ 207,8 milhões adicionais em relação ao exercício de 2020. O desempenho da receita reflete
a retomada do core business, com destaque para os exames de imagem (ressonância
magnética, tomografia computadoriza, ultrassonografia e outros), e um forte posicionamento
em análises clínicas (AC ex-covid), com faturamento de R$160 milhões, crescimento de 25%.
Considerando os exames de Covid-19, o faturamento de Análises Clínicas atingiu R$218 milhões
no acumulado do ano de 2021.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O ano de 2020 foi marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19. Em função dos impactos
iniciais da pandemia, a receita de 2020 totalizou R$ 928,8 milhões, uma contração de 13.4% em
relação à 2019. O impacto da pandemia foi mais intenso no resultado do 2T20, seguida de uma
normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com variações na receita líquida de 48.5% a.a., -6.1% a.a. e +11.8% a.a., respectivamente.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

Em 31 de dezembro de 2019, a receita bruta da Companhia recuou 0,4%, passando de R$
1.162,4 milhões para R$ 1.157,7 milhões. A receita de serviços de diagnóstico por imagem
recuou 0,2% passando de R$ 1.005,1 milhões em 2018 para R$ 1.002,7 milhões em 2019.
Esse recuo na receita, se deve principalmente pela redução da quantidade de unidades e
máquinas de ressonância magnética, onde a companhia reduziu 4 unidades e 5 máquinas, entre
os períodos de 31 de dezembro 2018 a 31 de dezembro de 2019, sendo que o principal impacto
vem pela venda da operação no Hospital São Rafael (marca Delfin, Bahia), visto que tratava-se
de uma mega-unidade.
A receita de análises clínicas recuou cerca de 1,3%, de R$ 157,2 milhões no período de 2018
para R$ 155,1 milhões em 2019, sendo quase toda gerada em São Paulo através da marca CDB,
onde a oferta do serviço já ocorre há muitos anos, podendo ser considerada ‘madura’.

Custo dos serviços prestados
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2021 foi de R$ 780,5 milhões (margem bruta
de 31,3%), um aumento de R$ 17 milhões, ou 2,2%, em relação 2020, mas uma redução de 13,5
p.p em relação à margem bruta. Tal variação em 2021, decorre substancialmente do fato de
que a Companhia se beneficiou de um forte controle de custos em tal exercício social, em
função do trabalho bem-sucedido nas renegociações de contratos junto aos seus maiores
fornecedores.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2020 foi de R$ 763,5 milhões, uma redução
de 3,1% em relação 2019. Em 2020, a Companhia se beneficiou de um forte controle de custos,
em função do trabalho bem-sucedido nas renegociações de contratos junto aos maiores
fornecedores. Notamos que os custos foram impactados pelo incremento da conta de Insumos
e labs. de apoio, uma vez que essa conta reflete a alta performance de Análises Clínicas,
associado aos demais custos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2019 foi de R$ 788,1 milhões,
representando um crescimento de 0,1% em relação aos R$ 787,5 milhões de 2018. As principais
variações ocorreram na linha de depreciação e amortização, onde houve um aumento de 45,8%
passando de R$74,4 milhões em 2018 para R$108,5 milhões em 2019. Em contrapartida, a linha
de ocupação teve uma redução de 47,0%, passando de R$88,0 milhões em 2018, para R$46,6

milhões em 2019 (impactos da norma IFRS 16).
Lucro bruto
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
Em razão dos fatores acima, o Lucro Bruto totalizou R$356,0 milhões em 2021, o que
representou um crescimento de R$190,7 milhões, ou 115%, frente à 2020.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O lucro bruto da Companhia decresceu 42% a.a., totalizando R$ 165,3 milhões no exercício de
2019, principalmente em função da menor receita líquida em 2020. O impacto da pandemia foi
mais intenso no lucro bruto do 2T20, seguida de uma normalização no 3T20 e volta ao
crescimento no 4T20, com variações de -125.0% a.a., -23.6% a.a. e +27.2% a.a.,
respectivamente.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
O lucro bruto da Companhia decresceu 1,6%, de R$ 289,4 milhões para R$ 284,8 milhões no
exercício de 2019, principalmente em função da menor receita líquida em 2019.
Despesas gerais e administrativas
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

As despesas gerais e administrativas da Companhia totalizaram R$261,8 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, crescimento de R$ 89,8 milhões, ou 51%, em
relação à 2020, tendo como principal motivo o crescimento das linhas de despesas referentes
a Pessoal, Ocupação e Depreciação e Amortização. O crescimento de tais linhas no exercício de
2021, quando comparado ao exercício de 2020, se deve substancialmente ao aumento de
despesas não recorrentes e reajustes contratuais.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

As despesas gerais e administrativas da Companhia totalizaram R$174,4 milhões, crescimento
de 23% em relação à 2019, tendo como principal motivo a linha de outras despesas líquidas.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
As despesas gerais e administrativas da Companhia foram reduzidas em 6,5% de R$ 152,0
milhões para R$ 142,1 milhões em 2019, tendo como principal motivo a linha de outras

despesas líquidas que teve uma redução de R$9,1 milhões.
Resultado em participação societária
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
Resultado em participação societária refere-se aos lucros provenientes de uma empresa em
que a Companhia possui participação.
Em 2021, o Resultado em participação societária foi de R$ 5,9 milhões, representando uma
redução de R$ 6,4 milhões, ou 51,4%, em relação aos R$ 12,3 milhões de 2020. A variação
ocorreu devido à queda no lucro de investida da Companhia que pertence ao grupo Delfin no
exercício de 2021, reduzindo o resultado de equivalência patrimonial em relação ao exercício
anterior.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
Em 2020, o Resultado em participação societária foi de R$ 12,3 milhões, representando uma
redução de R$ 5,0 milhões, ou 29,0%, em relação aos R$ 17,3 milhões de 2019. A variação
ocorreu devido à queda no lucro de investida da Companhia que pertence ao grupo Delfin no
exercício de 2020, reduzindo o resultado de equivalência patrimonial em relação ao exercício
anterior.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
Em 2019, o Resultado em participação societária foi de R$ 17,3 milhões, representando um
crescimento de R$ 2,4 milhões, ou 16,1%, em relação aos R$ 14,9 milhões de 2018. A variação
ocorreu devido ao aumento no lucro de investida da Companhia que pertence ao grupo Delfin
no exercício de 2019, aumentando o resultado de equivalência patrimonial em relação ao
exercício anterior.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Lucro
operacional antes do resultado financeiro de R$ 88,2 milhões em 2021, recuperando R$97,3
milhões, em relação ao prejuízo de R$ 9,1 milhões apresentado em 2020.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo

operacional antes do resultado financeiro de R$ 9,1 milhões em 2020, revertendo um Lucro
operacional de R$ 142,6 milhões apresentado em 2019, uma queda de R$ 151,7 milhões.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um lucro
operacional antes do resultado financeiro de R$ 142,6 milhões em 2019, um crescimento de R$
5,3 milhões, ou 3,9%, em relação ao Lucro operacional de R$ 137,3 milhões apresentado em
2018.
Resultado financeiro
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
O resultado financeiro da Companhia em 2021 foi negativo em R$ 85,7 milhões, apresentando
um aumento de R$ 21,8 milhões, ou 34,0%, em relação ao ano anterior, decorrente
principalmente do aumento das taxas de juros (SELIC/CDI).
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O resultado financeiro da Companhia em 2020 foi negativo em R$ 63,9 milhões, apresentando
uma redução de 16,8% milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado
ocorre principalmente das menores despesas financeiras versus o mesmo período do ano
anterior, reflexo da dívida líquida sob controle, associada ao menor nível da taxa SELIC/CDI.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
O resultado financeiro da Companhia em 2019 foi negativo em R$ 76,9 milhões, apresentando
um aumento de R$9,7 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior no qual a
companhia registrou um resultado financeiro negativo de R$ R$ 67,2 milhões.
Esse aumento de 14,4% no total do resultado financeiro é atribuído principalmente, aos juros
de arrendamento conforme adoção da norma IFRS 16. Na visão comparável de 2019 x 2018, ou
seja, desconsiderando a linha de juros de arrendamento, o efeito seria favorável em 15,9%,
consequência principalmente da menor despesa financeira.
Imposto de renda e contribuição social
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 19,4 milhões
em 2020 para R$ 0,5 milhão em 2021. A redução de R$ 18,9 milhões, ou 97,6%, deu-se,

principalmente, por tributos diferidos sobre prejuízo fiscal de outros exercícios.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 15,6 milhões
em 2019 para R$19.4 milhões em 2019, um incremento de R$3.7 milhões.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 18,5 milhões
em 2018 para R$15,6 milhões em 2019, representando uma redução de 15,4%.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
Em razão dos fatores acima, a Companhia registrou um lucro líquido de R$ 2 milhões em 2021,
recuperando R$94,4 milhões, em relação ao prejuízo líquido apresentado em 2020.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
A Companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 92.4 milhões em 2020, vs lucro de R$ 50.0
milhões em 2019. O impacto da pandemia foi mais intenso no prejuízo líquido do 2T20, seguida
de uma normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com resultado líquido de -R$
85.1 milhões, -R$ 1.8 milhões e +R$14.6 milhões, respectivamente.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
A Companhia registrou um lucro líquido de R$ 50,0 milhões em 2019, vs lucro de R$ 51,6
milhões em 2018, como resultado principalmente da receita ligeiramente menor.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício atribuível aos acionistas não controladores
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não
controladores de R$ 7,6 milhões em 2021, um crescimento de R$ 2,6 milhões, ou 52,7%, em
relação ao prejuízo de R$ 5,0 milhões apresentado em 2020. Esse resultado é decorrente,
substancialmente, do resultado atribuído aos acionistas não controladores da Companhia que
detêm as marcas Axial e SOM.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não
controladores de R$ 5,0 milhões em 2020, recuperando R$ 3,8 milhões em relação ao prejuízo
de R$ 8,8 milhões apresentado em 2019, uma queda de 43,2%. Esse resultado é decorrente
substancialmente, do resultado atribuído aos acionistas não controladores da Companhia que
detêm as marcas Delfin e SOM.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não
controladores de R$ 8,8 milhões em 2019, uma queda de R$20,3 milhões em relação ao lucro
de R$ 11,5 milhões apresentado em 2018.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício atribuível aos acionistas controladores
• Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo
líquido do exercício atribuível aos acionistas controladores de R$ 5,6 milhões em 2021,
recuperando R$ 91,8 milhões, em relação ao prejuízo de R$ 97,4 milhões apresentado em 2020,
representando uma redução de 94,2%.
• Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo
líquido do exercício atribuível aos acionistas controladores de R$ 97,4 milhões em 2020, uma
queda de R$ 138,7 milhões em relação ao lucro de R$ 41,3 milhões apresentado em 2019.
• Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Lucro líquido
do exercício atribuível aos acionistas controladores de R$ 41,3 milhões em 2019, um
crescimento de R$ 1,2 milhão, ou 2,2%, em relação ao lucro de R$ 40,1 milhões apresentado
em 2018.
Balanços Patrimoniais (em R$ milhares de reais)
(Em milhares de reais – R$)
Consolidado
ATIVOS
CIRCULANTES

Em 31.12.2021

AV%

Em 31.12.2020

AV%

Em 31.12.2019

AH%

AH%

21 vs 20

20 vs 19

AV%

Caixa e equivalentes de caixa

127.310

5,0%

229.087

9,0%

88.301

3,7%

-44,4%

159,4%

Contas a receber

254.276

10,0%

242.575

9,5%

229.645

9,6%

4,8%

5,6%

Estoques

11.631

0,5%

10.007

0,4%

10.928

0,5%

16,2%

-8,4%

32.600

1,3%

31.929

1,3%

31.520

1,3%

2,1%

1,3%

55.873

2,2%

46.107

1,8%

7.649

0,3%

21,2%

502,8%

-

0,0%

2.888

0,1%

34.904

1,5%

-100,0%

-91,7%

Outras contas a receber CP

7.598

0,3%

6.339

0,2%

14.096

0,6%

19,9%

-55,0%

Total dos ativos circulantes

489.288

19,2%

568.932

22,4%

417.043

17,4%

-14,0%

36,4%

Títulos e valores mobiliários

2.835

0,1%

2.777

0,1%

2.823

0,1%

2,1%

-1,6%

Depósitos judiciais

23.815

0,9%

25.013

1,0%

25.681

1,1%

-4,8%

-2,6%

9.746

0,4%

11.131

0,4%

20.949

0,9%

-12,4%

-46,9%

17.495

0,7%

16.485

0,6%

19.442

0,8%

6,1%

-15,2%

165.858

6,5%

137.892

5,4%

133.924

5,6%

20,3%

3,0%

Ativo financeiro

61.084

2,4%

68.989

2,7%

75.272

3,1%

-11,5%

-8,3%

Investimentos

4.368

0,2%

9.400

0,4%

8.951

0,4%

-53,5%

5,0%

Imobilizados

517.123

20,3%

508.145

20,0%

519.777

21,6%

1,8%

-2,2%

Intangível

974.792

38,3%

964.517

38,0%

966.126

40,2%

1,1%

-0,2%

Direito de uso

275.825

10,8%

227.321

8,9%

211133

8,8%

21,3%

7,7%

2.052.941

80,8%

1.971.670

77,6%

1.984.078

82,6%

4,1%

-0,6%

2.542.229

100,0%

2.540.602

100,0%

2.401.121

100,0%

0,1%

5,8%

Em

AV%

AH%

AH%

21 vs 20

20 vs 19

Ativo financeiro de concessão
CP
Impostos a recuperar
Instrumento financeiro
derivativo Ativo

NÃO CIRCULANTES

Garantia de reembolso de
contingências
Partes Relacionadas
Imposto de renda e
contribuição social diferidos

Total dos ativos não
circulantes
TOTAL DOS ATIVOS

(Em milhares de reais – R$)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Em

AV%

31.12.2021

Em

AV%

31.12.2020

31.12.2019

CIRCULANTES
Fornecedores

75.398

3,0%

80.425

3,2%

52.388

2,2%

-6,3%

53,5%

41.002

1,6%

39.034

1,5%

36.860

1,5%

5,0%

5,9%

366.556

14,4%

262.982

10,4%

249.778

10,4%

39,4%

5,3%

30.402

1,2%

39.632

1,6%

30.729

1,3%

-23,3%

29,0%

-

0,0%

-

0,0%

287

0,0%

n/a

-100,0%

Obrigações tributárias

27.729

1,1%

25.988

1,0%

16.604

0,7%

6,7%

56,5%

Parcelamento de impostos

2.761

0,1%

2.116

0,1%

2.276

0,1%

30,5%

-7,0%

42.150

1,7%

14.462

0,6%

4.282

0,2%

191,5%

237,7%

Salários, obrigações sociais e
previdenciárias
Empréstimos, financiamentos e
debêntures CP
Arrendamento mercantil
Instrumento financeiro derivativo

Contas a pagar – aquisição de
empresas

Dividendos a pagar

1.975

0,1%

3.978

0,2%

10.325

0,4%

-50,4%

-61,5%

Outras contas a pagar

1.557

0,1%

7.864

0,3%

2.702

0,1%

-80,2%

191,0%

589.530

23,2%

476.481

18,8%

406.231

16,9%

23,7%

17,3%

411.430

16,2%

530.857

20,9%

364.991

15,2%

-22,5%

45,4%

263.041

10,3%

212.197

8,4%

191.339

8,0%

24,0%

10,9%

Partes relacionadas

1.451

0,1%

337

0,0%

542

0,0%

330,6%

-37,8%

Parcelamento de impostos

6.527

0,3%

5.511

0,2%

8.077

0,3%

18,4%

-31,8%

229

0,0%

27.146

1,1%

37.704

1,6%

-99,2%

-28,0%

14.956

0,6%

16.827

0,7%

10.618

0,4%

-11,1%

58,5%

0

0,0%

-

0,0%

6.971

0,3%

n/a

-100,0%

Provisão para riscos legais

39.836

1,6%

41.864

1,6%

51.793

2,2%

-4,8%

-19,2%

Outras contas a pagar

5.795

0,2%

5.698

0,2%

2.853

0,1%

1,7%

99,7%

743.265

29,2%

840.437

33,1%

674.888

28,1%

-11,6%

24,5%

Capital social

612.412

24,1%

612.412

24,1%

612.412

25,5%

0,0%

0,0%

Reservas de capital

620.543

24,4%

622.894

24,5%

620.448

25,8%

-0,4%

0,4%

Ações em tesouraria

-7497

-0,3%

-276

0,0%

-106

0,0%

2616,3%

160,4%

-50.166

-2,0%

-44.541

-1,8%

49.842

2,1%

12,6%

-189,4%

-

0,0%

48

0,0%

-406

0,0%

-100,0%

-111,8%

1.175.292

46,2%

1.190.537

46,9%

1.282.190

53,4%

-1,3%

-7,1%

34.142

1,3%

33.147

1,3%

37.812

1,6%

3,0%

-12,3%

1.209.434

47,6%

1.223.684

48,2%

1.320.002

55,0%

-1,2%

-7,3%

2.542.229

100,0%

2.540.602

100,0%

2.401.121

100,0%

0,1%

5,8%

Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Arrendamento Mercantil

Contas a pagar – aquisição de
empresas
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
PIS/COFINS/ISS diferidos

Total dos passivos não circulantes

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Lucros/Prejuízos acumulados/
Reservas de Lucros
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido dos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020
Em 31 de dezembro de 2021 o ativo circulante era de R$ 489,2 milhões, o que significa que tal
conta reduziu R$79,6 milhões, ou 14%, em relação a 31 de dezembro de 2020. Tal variação
decorreu, principalmente, da variação negativa na conta de caixa e equivalentes de caixa devido
aos desembolsos da companhia com amortização de empréstimos e financiamentos.
Em 31 de dezembro de 2021 o ativo não circulante era de R$ 2.052,3 milhões, o que significa

que tal conta cresceu R$81,3 milhões ou 4,1%, em relação a 31 de dezembro de 2020. Tal
variação decorreu, principalmente, da variação positiva na conta de imposto de renda e
contribuição social.
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 113,0 milhões, ou 23,7%, entre 31 de
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, em grande parte devido à movimentação
positiva na linha de empréstimos e financiamentos, em função de uma melhor maior parcela
do endividamento estar alocada no curto prazo.
O passivo não circulante reduziu R$ 97,1 milhões, ou 11,6%, entre 31 de dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2021, em grande parte devido à movimentação dos empréstimos e
financiamentos do longo para o curto prazo.
O patrimônio líquido totalizou R$ 1.209,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2021, uma redução de R$ 14,2 milhões, ou 1,2%, em relação a 31 de dezembro de 2020, devido,
principalmente à variação negativa na linha de ações em tesouraria, o que decorreu de
aquisições e transferência de ações relacionadas ao plano de pagamento baseado em ações da
Companhia.
Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 houve uma variação no ativo
total da Companhia, de R$ 139.5 milhões, representando um aumento de 5.8% no período.
No ativo circulante a conta Caixa e Equivalentes de Caixa teve uma variação de R$ 140.8
milhões, representando um aumento de 159% no período. Esse crescimento é reflexo da
estratégia de reforço de caixa e aumento de liquidez adotada em 2020. O ativo não circulante
reduziu principalmente na conta de garantia de reembolso de contingências, que por sua vez
reflete redução de similar magnitude na conta de provisão de riscos legais (passivo).
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 70.2 milhões no período, em grande
parte devido à movimentação na linha de fornecedores, em função de uma melhor gestão de
capital de giro. O passivo não circulante aumentou R$165.5 milhões no período, em grande
parte devido à movimentação dos empréstimos e financiamentos e em linha com o reforço de
caixa e aumento de liquidez
O patrimônio líquido totalizou R$ 1.223,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2020, uma redução de R$ 96.3 milhões em relação ao final de 2019, devido, principalmente ao
prejuízo do exercício.
Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de

dezembro de 2019 e de 2018
Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 houve uma variação no ativo
total da Companhia, de R$ 191,6 milhões, representando um aumento de 8,7% no período.
No ativo circulante a conta Ativo Financeiro ficou praticamente estável, uma vez que a fase de
investimentos (aumento de ativo) praticamente se concluiu até 2017. O ativo não circulante
reduziu principalmente na conta de garantia de reembolso de contingências, que por sua vez
reflete redução de similar magnitude na conta de provisão de riscos legais (passivo). Outra
variação significativa do ativo não circulante foi a redução de 5,7% do ativo financeiro que foi
para R$ 75,2 milhões, refletindo também o fim do ciclo de grandes investimentos.
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 42,9 milhões no período, em grande
parte devido à movimentação dos empréstimos e financiamentos. A contrapartida para o
aumento na conta de empréstimos no passivo circulante foi uma redução na conta do nãocirculante.
A conta circulante de Contas a pagar – aquisição de empresas também teve variação relevante,
com uma redução de 68,1% ou R$9,1milhões.
O passivo não circulante reduziu em R$ 149,9 milhões, principalmente na conta de provisão
para riscos legais, reduzindo em R$37,6 milhões conforme citado anteriormente.
O patrimônio líquido aumentou de R$ 1.256,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 para R$ 1.282,1 milhões ao final de 2019, devido, principalmente a um aumento de
125% na linha de Lucros/Prejuízos acumulados/ Reservas de Lucros.

FLUXO DE CAIXA
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia
para os exercícios indicados:
Em milhares de reais – R$)

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2021

2020

2019

1.988

-92.431

50.073

119.604

119.177

117.870

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado
pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização

Opções outorgadas e ações restritas reconhecidas

4.588

5.479

3.680

Valor residual de ativos imobilizados baixados e investimentos

-12.271

1.546

602

Encargos financeiros, variação cambial e derivativ.

87.706

63.388

71.108

Atualização do ativo financeiro

-22.951

-24.494

-25.629

Resultado em participação societária

-5.952

-12.261

-17.262

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-3.084

-9.761

-3.753

643

108

-5.296

-32.676

-1.978

-5.035

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
PIS/COFINS/ISSQN diferidos
Redução (aumento) nos ativos operacionais:

0

Contas a receber

23.575

28.536

34.330

Estoques

-1.624

921

-5.493

Outros ativos

-11.113

-2.668

10.391

Ativo financeiro

-2.007

-1.337

-1.476

-5.027

28.037

-8.415

0

-

-

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

1.968

2.174

-6.611

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos

22.838

8.538

9.176

-9.469

-1.876

-5.508

Imposto de renda e contribuição social pagos

-18.592

-5.046

-14.278

Dividendos e JSCP recebidos de controladas

10.984

11.812

14.936

149.128

117.864

213.410

-58

46

166

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Fornecedores risco sacado

Outros passivos

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

0

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
Aquisição de participação minoritária

-3.347

Aquisição de controladas, líquido do caixa recebido

-1904

-768

-5.490

104

2.752

3.571

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

-100.493

-66.708

-75.301

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

-105.698

-64.678

-77.054

Compra/ Alienação de ações em tesouraria

-12252

-170

-5.712

Dividendos pagos

-2.003

-6.347

-22.204

Valores recebidos de empréstimos, líquidos

279.330

642.447

622.558

Juros pagos

-66.538

-53.736

-52.114

Amortização de empréstimos, financiamentos e derivativos

-343.744

-494.594

-663.748

Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento

-145.207

87.600

-121.220

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-101.777

140.786

15.136

No início do período

229.087

88.301

73.165

No fim do período

127.310

229.087

88.301

Partes relacionadas

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-101.777

140.786

15.136

Atividades operacionais
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 149,1 milhões no exercício de
2020, um crescimento de R$ 31,2 milhões em relação ao exercício social anterior. Este aumento
de 27% deveu-se, principalmente, ao aumento no EBITDA e à menor necessidade de capital de
giro durante 2021, que, por sua vez, decorreram substancialmente da retomada da receita e ao
trabalho de contenção de gastos e renegociações dos custos e despesas ao longo do ano.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 117.9 milhões no exercício de
2020, uma redução de R$95.5 milhões vs. o período anterior. Esta redução de 45% a.a. deveuse, principalmente, ao prejuízo do exercício de 2020, que totalizou R$92.4 milhões.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 213 milhões no exercício de 2019
comparado ao caixa líquido gerado de R$ 161 milhões no período anterior. Este crescimento
deveu-se, principalmente, a norma contábil IFRS 16, que beneficiou o resultado advindo das
operações (menores custos e despesas de ocupação em relação ao que seria registrado na
norma antiga)
Atividades de investimento
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 105,7 milhões em 2021
comparado a um caixa líquido aplicado de R$ 64,7 milhões no exercício social de 2020, o que
representou um aumento de R$ 41,0 milhões, ou 39%. O crescimento é reflexo de uma maior
aquisição de imobilizado tendo como objetivos principais a renovação das unidades existentes
e de seus parques instalados, e a adição de capacidade produtiva, em especial através da adição
de novos equipamentos de diagnósticos por imagem.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 64,7 milhões em 2020
comparado a um caixa líquido aplicado de R$ 77,0 milhões no período de 2019. A redução é
reflexo também de uma menor aquisição de imobilizado, em linha com a estratégia de

fortalecimento de caixa da Companhia.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 77,0 milhões em 2019
comparado a um caixa líquido aplicado de R$ 116,0 milhões no período de 2018, principalmente
poque diminuiu o investimento em aquisição de controladas. Reflexo também de uma menor
aquisição de imobilizado (menor CAPEX), em linha com a estratégia de foco na maturação dos
investimentos já realizados em períodos anteriores.
Atividades de financiamento
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020
O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 145,7 milhões
em 2021, vs a geração de R$ 87,6 milhões em 2020, o que representou um aumento de R$ 232,8
milhões. O aumento da aplicação de caixa em relação à 20120 se deve à menor entrada de caixa
em função da redução na captação líquida de empréstimos e debentures, das compras de ações
e do maior valor desembolsado com juros.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019
O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 87.6 milhões
em 2020, vs a aplicação de R$ 121,2 milhões em 2019. O aumento em relação à 2019 se deve à
menor saída de caixa em função de amortização de empréstimos e arrendamentos.
• Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018
O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento teve uma geração negativa
de R$ 121,2 milhões em 2019, no ano anterior havia apresentado uma geração negativa de R$
63,3 milhões. O principal motivo se deve ao aumento na linha de amortização de empréstimos,
que passa a incluir também a partir de 2019 pelo IFRS 16 a amortização dos arrendamentos
mercantis.

10.2 – Resultado operacional e financeiro
a.

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia é maiores redes de diagnósticos por imagem do Brasil em número de
equipamentos de ressonância magnética, de acordo com dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), e estamos entre os maiores prestadores de serviços de
medicina diagnóstica do Brasil em termos de receita líquida, ao compararmos nossas
informações financeiras aos dados divulgados por nossos principais concorrentes. Nosso parque
inclui 116 máquinas de Ressonância Magnética de primeira linha em cerca de 40 cidades do
Brasil, onde estamos presentes através de aproximadamente 15 marcas regionais. Além das
unidades de atendimento, a Companhia possui uma operação B2B de negócios, o iDR –
Inteligência Diagnóstica Remota, que atende clínicas e hospitais e um produto de marketplace
chamado Cartão Aliança, no qual clientes têm acesso a uma rede exclusiva de benefícios e
descontos. Em 2021 a Companhia realizou cerca de 735 mil exames de Ressonância Magnética,
e mais de 11,3 milhões exames de análises clínicas.
As operações da Companhia e de suas controladas se referem a um único segmento
operacional, conforme detalhado no item 7.2 deste Formulário de Referência, a saber, o
segmento de “Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico” ("SAD"), que engloba as duas principais
linhas de serviços relevantes prestados pela Companhia e por suas controladas, ou seja,
(a) diagnósticos por imagem; e (b) análises clínicas.
A linha de serviços de diagnósticos por imagem inclui (i) exames de imagem – e.g. ressonância
magnética, tomografia, computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia,
cintilografia, PET-CT (tomografia computadorizada por emissão de pósitrons) – os quais
envolvem a captura de imagens e sua posterior interpretação por médico qualificado para
emissão de laudo; e (ii) exames de métodos gráficos – e.g. eletrocardiograma, cardiotocografia,
holter (monitoração contínua), testes ergométricos e cardiopulmonares – que envolvem o
monitoramento de sinais vitais e seu registro por meio de representações gráficas, que são
posteriormente interpretadas por médico qualificado para emissão de laudo.
A linha de serviços de análises clínicas consiste na realização de exames laboratoriais – e.g.
hemograma, análise de urina e fezes, medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de
doenças sexualmente transmissíveis, exames de anatomia patológica, dentre outros, que
envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado, com o uso de
equipamento automatizado. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021,
2020 e 2019, a receita bruta de diagnósticos por imagem representou, aproximadamente
respectivamente 82%, 81%, 86% da receita bruta de serviços total consolidada da Companhia
e, a receita bruta de análises clínicas representou, aproximadamente respectivamente 18%,
19%, 13% da receita bruta de serviços total consolidada da Companhia.

No geral, nossas linhas de negócio foram responsáveis por uma receita bruta (ex-construção)
de R$ 1.136,6 milhões em 2021, R$ 928,8 milhões em 2020 e R$ 1.072,9 milhões em 2019.
(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Nos três últimos exercícios sociais, as atividades e resultados operacionais da Companhia foram
afetadas por diversos fatores macroeconômicos e operacionais, dentre os quais, os principais
foram os seguintes:
•

a saúde financeira das operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas que são as
fontes pagadoras responsáveis pela maior parcela da receita de prestação de serviços da
Companhia. Neste contexto, a situação de cada fonte pagadora individualmente pode
influenciar a receita de prestação de serviços da Companhia e o prazo de recebimento
pela prestação de serviços, ainda que a Companhia possua uma base de unidades e
clientes dispersa pelo país;

•

a situação operacional do nosso parque de equipamentos e sistemas de tecnologia da
informação. A receita líquida de serviços consolidada da Companhia depende da
disponibilidade de aparelhos de diagnósticos em condições normais de operação para
realização de exames que, por sua vez, depende de fornecimento por um número
limitado de fabricantes de equipamentos médicos.

•

a disponibilidade dos nossos fornecedores, incluindo os médicos parceiros que realizam
os laudos dos exames e o parceiro processador de Análises Clínicas. O faturamento dos
exames realizados depende da entrega em tempo adequado de laudos com qualidade
mínima dos parceiros conforme orientação da Companhia; e

•

a reputação das marcas regionais da Companhia. A procura por exames depende da
reputação das marcas regionais da Companhia com os médicos solicitantes e com o
público demandante em geral.

b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A Direção da Companhia entende que a situação financeira geral da Companhia, incluindo sua
geração de receitas e seus resultados operacionais, estão sujeitos a incertezas relacionadas às
condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e também às condições de mercado de
diagnóstico por imagem nas cidades em que estamos presentes, como por exemplo:
•
•

Instabilidade social e política;
Expansão ou contração da economia global ou brasileira;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flutuações cambiais relevantes;
Alterações no regime fiscal e tributário;
Liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
Taxas de juros;
Inflação;
Política monetária;
Política fiscal;
Racionamento de água e/ou energia; e
Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a
ocorrer no Brasil ou que o afetem.

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou
negativamente, principalmente se as mudanças forem significativas e não estiverem de acordo
com as expectativas da Companhia.
O preço dos serviços da companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes
pagadoras, utilizando como base de negociação os índices de inflação oficiais do país.
Para informações sobre as variações das receitas atribuíveis a modificação de preços, taxas de
câmbio, inflação e alteração de volumes, veja o item 10.1, alínea (h) – "Discussão e Análise das
Principais Contas Patrimoniais da Companhia", e o item 10.2, alínea (c), deste Formulário de
Referência. Para uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos de mercado da Companhia,
veja o item 4.2 deste Formulário de Referência.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Na data deste Formulário de Referência, as atividades e receitas da Companhia estão
totalmente concentrados no Brasil e em reais. Portanto, a Companhia é afetada diretamente
pela conjuntura econômica do Brasil, que tem sido historicamente caracterizada por variações
significativas em termos de crescimento econômico, inflação e taxas de câmbio, principalmente
flutuações entre o real e o dólar norte-americano. Os resultados operacionais e situação
financeira da Companhia são influenciados por tais fatores e pelos efeitos de tais fatores sobre
as taxas de desemprego, custos de financiamento, disponibilidade geral de crédito e salários
médios no Brasil.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os índices de preços mostraram um
crescimento de preços da ordem de 10,1% (IPCA). Os custos e despesas da Companhia são
impactados principalmente pela inflação nas cidades onde a Companhia está presente. Dessa
forma, dentro de um possível cenário de aumento de inflação generalizado no Brasil, a
Companhia pode não conseguir ajustar os preços dos serviços de forma a compensar
completamente os efeitos da inflação sobre os custos e despesas.

A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da Companhia, mas afeta uma pequena
parcela do endividamento líquido da Companhia ainda indexada ao dólar, o preço de alguns
insumos para realização de exames também atrelados ao dólar e a capacidade de investimento
em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses equipamentos e peças
são importados ou possuem preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais
no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a
economia brasileira como um todo, bem como afetar adversamente as operações da
companhia.

10.3

– Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional.

Não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a introdução
ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia que se caracterize como
alienação ou introdução de unidade geradora de caixa adicional ao segmento operacional
divulgado pela Companhia em suas demonstrações financeiras, conforme apresentado no item
10.2 acima.
b.
Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedades de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no
item 15.6 deste Formulário de Referência.
c.

Eventos ou operações não usuais.

Não houve, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019,
quaisquer eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que
tenham causado ou se espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações
financeiras ou resultados da Companhia.

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para os exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 foram preparadas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e, também, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. No caso da Companhia, essas práticas diferem das IFRSs, em relação às
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à capitalização de juros
incorridos pela controladora, em relação aos ativos em construção de suas controladas. Para
fins de IFRS, esta capitalização somente é permitida nas demonstrações financeiras
consolidadas e não nas demonstrações financeiras separadas.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da orientação técnica OCPC
07 na preparação destas demonstrações financeiras. Assim, todas as informações relevantes
utilizadas pela Administração na gestão da Companhia estão evidenciadas nestas
demonstrações financeiras.
Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CPC
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após essa data.
•

•

•

Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios: as alterações não tiveram impacto
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, mas
podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer combinações
de negócios.
Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência: as
alterações não têm impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, uma vez que este não possui relações de hedge de taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material: as alterações não tiveram
impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nem se espera
que haja algum impacto futuro para a Companhia.

•

•

Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro: Essas alterações
não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia.
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento: a Companhia não adotou o expediente
prático das alterações do CPC 06 (R2).

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia
pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem
em vigor.
IFRS 17 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo
CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC
11 – Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que
inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a
IFRS 17 (CPC 50) substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) emitida em 2005. A IFRS 17
aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares, seguro
direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como
determinadas garantias e instrumentos financeiros com características de participação
discricionária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer
um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as
seguradoras. Em contraste com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em
políticas contábeis locais vigentes em exercícios anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo
abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos contábeis relevantes. O
foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado por:
•

Uma adaptação específica para contratos com características de participação direta
(abordagem de taxa variável).

•

Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) principalmente para
contratos de curta duração.

A IFRS 17 vigora para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo necessária a
apresentação de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar
também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17. Essa norma
não se aplica à Companhia.
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante

Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC
26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não
circulante. As alterações esclarecem:
•
•
•
•

O que significa um direito de postergar a liquidação;
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação
Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação

As alterações são válidas para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser
aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações
terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Operações de arrendamento mercantil”
Os impactos da adoção inicial da IFRS 16 em 01 de janeiro de 2019 no ativo e passivo da
Companhia e suas controladas foram apresentados, respectivamente, nas notas explicativas nº
11 e 15 das demonstrações financeiras. Com adoção desta nova norma, em 1º de janeiro de
2019, o ativo foi incrementado em R$ 237.975 representado no ativo direito de uso e, ao passivo
foi somado o montante de R$ 237.975, representado pelo arrendamento mercantil financeiro
de curto e longo prazo.
Já as despesas financeiras decorrentes dos pagamentos mínimos a valor presente, são
reconhecidas no resultado durante o prazo do arrendamento. O ativo de direito de uso é
depreciado pelo método linear de acordo com o prazo do arrendamento.
Em decorrência da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, o resultado antes dos tributos sobre o lucro
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi inferior no montante de R$ 623 na
Controladora e R$ 8.759 no Consolidado, uma vez que o reconhecimento das despesas de
aluguel de acordo com a norma anterior totalizaria R$ 6.803 na Controladora e R$ 48.537 no
Consolidado.
As demais alterações não geraram ajustes ou não são aplicáveis à Companhia.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não há ressalvas e ênfases presentes nos relatórios dos auditores independentes sobre as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31

de dezembro de 2019, 2020 e 2021.

10.5

Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para os exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 foram preparadas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e, também, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
As políticas adotadas pela Companhia seguem rigorosamente as normas de contabilidade citada
acima. Na aplicação das políticas contábeis, a administração da Companhia deve elaborar
estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais informações
objetivas não são facilmente obtidas de outras fontes. As respectivas estimativas e premissas
estão baseadas na experiência histórica da Companhia e em outros fatores considerados
relevantes pela Companhia. Para isso, são utilizadas as melhores e mais atualizadas informações
disponíveis no momento de sua preparação, porém, pelas incertezas envolvidas em avaliações
desse tipo, as premissas e estimativas utilizadas podem se materializar diferentemente do
previsto, gerando resultados que exijam ajustes substanciais no valor contábil dos ativos ou
passivos em exercícios futuros.
A administração da Companhia revisa as estimativas e premissas de forma contínua e essas são
reconhecidas prospectivamente. As premissas utilizadas são conservadoras e revistas
periodicamente, baseadas no conhecimento e experiência da administração da Companhia, no
histórico de informações da própria Companhia, estimativas elaboradas pela administração da
Companhia tendo como referência eventos futuros, e utilizando quando necessário, referências
disponíveis no mercado e auxílio de especialista. A administração da Companhia avalia
continuamente as políticas contábeis críticas que entende serem essenciais para a melhor
informação possível dos resultados e condições patrimoniais de cada exercício, ainda que não
se possa ter precisão sobre os valores, porém, acredita que as premissas e estimativas utilizadas
são razoáveis. Entendemos que qualquer alteração das normas contábeis que regulam as
atividades operacionais da Companhia e instrumentos financeiros, tais como a alteração trazida
pela IFRS 16 ocorrida no exercício de 2019, podem resultar em impacto relevante nas
demonstrações contábeis.
A seguir são apresentadas as principais políticas contábeis críticas que a administração da
Companhia acredita que sejam as mais afetadas pelos julgamentos e estimativas aplicadas pela
Administração durante o processo de elaboração das demonstrações financeiras podendo
resultar em ajuste relevante nos saldos contábeis de ativos e passivos da Companhia:

(i)

Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros: a Companhia julgou não haver
evidências, internas e externas, que justificassem o registro de provisão para redução ao
valor recuperável sobre o ativo imobilizado, ativo intangível, ágio e imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois uma perda por redução ao valor recuperável deve ser
reconhecida quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o
seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda
e o valor em uso.

(ii)

Perdas estimadas com glosas e créditos de liquidação duvidosa: referidas provisões são
constituídas com base no julgamento da Administração e em valores suficientes para
cobrir perdas futuras estimadas no recebimento de clientes.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois a provisão para perdas de crédito esperadas sobre o saldo
de contas a receber é reconhecida baseando-se em sua experiência histórica de perdas
de crédito, ajustada para fatores relevantes que possam vir a impactar o risco de crédito
para os devedores. Desse modo, a Companhia constitui uma provisão para perdas de
crédito esperadas considerando fatores específicos de crédito, incluindo a avaliação de
recebíveis por faixa de vencimentos, considerando um aumento de risco de crédito
quando da inadimplência superior a 180 dias com incremento de risco de crédito em
faixas de vencidos superior à esse período.

(iii)

Provisões para riscos legais: a avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição, conclusões de
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois o valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa
das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercício,
considerando-se os riscos e as incertezas inerentes a tal julgamento.

(iv)

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são reconhecidos até o limite dos
lucros tributáveis futuros, cuja estimativa realizada pela Administração leva em
consideração o histórico de lucros tributáveis, aumento no volume de análise de exames,
premissas de mercado tais como taxa de juros, câmbio, crescimento econômico, entre
outras.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois a estimativa realizada pela administração requer

julgamento de premissas sensíveis para projeção do lucro futuro. Estas premissas estão
alinhadas com o teste redução ao valor recuperável efetuado anualmente pela
Companhia.
(v)

Pagamento baseado em ações: A Companhia possui plano de incentivo de longo prazo
com ações restritas destinado aos diretores, gerentes e empregados de alto nível. Os
custos de remuneração são mensurados baseando-se no valor justo dos instrumentos
patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com
base em ações, a qual inclui o envolvimento de especialistas de avaliação externos,
requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a concessão de
instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois a estimativa do valor justo dos pagamentos com base em
ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a concessão
de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e das condições da concessão.
Isso requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de
avaliação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade e rendimento de dividendos e
correspondentes premissas.

(vi)

Arrendamentos: a Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou
contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. Para os contratos
sujeito a aplicação do CPC 06 (R2) – Arrendamentos como arrendatária, a Companhia não
é capaz de determinar prontamente a taxa de juros implícita no arrendamento e,
portanto, considera a sua taxa de incremental sobre empréstimos para mensurar os
passivos do arrendamento.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende
que essa política é crítica pois a Companhia estima a taxa incremental usando dados
observáveis (como taxas de juros de mercado) quando disponíveis e considera nesta
estimativa aspectos que são específicos para cálculo da taxa de desconto aplicável aos
contratos.

10.6

- Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos
balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2021.
(ii)
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos
balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2021.
(iv)

Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
b.
Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável, tendo em vista que não há outros itens que não tenham sido evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2021.

10.7

- Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
b.

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

10.8 - Plano de negócios
a.

Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Em sua contínua busca por eficiência e melhorias operacionais, a Companhia continua
investindo em diversas frentes operacionais, com destaque para a renovação das unidades
existentes e de seus parques instalados, e a adição de capacidade produtiva, em especial
através da adição de novos equipamentos de diagnósticos por imagem.
Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia investiu principalmente nestas linhas acima
descritas com o intuito de agregar valor aos clientes e, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, totalizou aproximadamente R$ 102 em investimentos em tais frentes.
Além dos investimentos indicados acima, a Companhia dará continuidade ao seu projeto de
expansão por meio de investimentos em seu Núcleo Técnico Operacional (NTO), no curso
normal de seus negócios.
A movimentação do ativo imobilizado abaixo demonstra a transformação da Companhia e o
volume desses investimentos nos últimos anos:

Consolidado
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Instalações
Veículos
Adiantamento a fornecedores

Consolidado
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Instalações
Veículos
Adiantamento a fornecedores

Saldo em
31/12/2020
156.749
323.013
9.241
8.103
2.503
59
8.477
508.145

Saldo em
31/12/2019
158.926
326.696
11.123
10.910
3.090
93
8.939
519.777

Adição
6.390
71.445
701
2.333
3
80.872

Adição
4.628
51.219
383
1.829
22
58.081

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Baixa
(1.461)
(55)
(12)
(1.528)

Baixa
(1.291)
(462)
(1.753)

Depreciação
(8.145)
(55.824)
(2.144)
(3.651)
(572)
(30)
(70.366)

Depreciação
(8.125)
(53.611)
(2.265)
(4.636)
(609)
(34)
(69.280)

Saldo em
31/12/2021

Transferências
-

Transferências
1.320
1.320

154.994
337.173
7.743
6.773
1.931
29
8.480
517.123

Saldo em
31/12/2020
156.749
323.013
9.241
8.103
2.503
59
8.477
508.145

Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria
Companhia, com empréstimos, financiamentos e eventualmente emissão de valores
mobiliários.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Na data da divulgação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui nenhum
desinvestimento relevante em andamento ou previsto.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Na data deste Formulário de Referência, não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que possa influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
c.

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas realizadas pela Companhia que já
tenham sido divulgadas.
(ii)
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou, nos 3 (três) últimos exercícios
sociais gastos relevantes no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Conforme divulgado ao longo do ano de 2021, a Companhia está desenvolvendo seu próprio
Núcleo Técnico Operacional (NTO), para processamento dos exames de Análises Clínicas. A
Companhia já concluiu o escopo técnico-operacional, com definição de site, projetos
executivos, e iniciou as obras, com previsão de inauguração da operação para 2022.
A representatividade atual dos exames de AC (já excluído os testes de COVID) gera um custo de
aprox. R$90 milhões/ano para a Companhia e a verticalização permitirá uma economia de 25%
a 30% desse valor, trazendo maior rentabilidade. Adicionalmente, o NTO ampliará a capacidade
para novos testes, em linha com a trajetória de inovação e busca por soluções completas para
o cuidado com a saúde e aumentará a competitividade da Companhia junto às operadoras e
aos clientes particulares, partindo do conceito One Stop Shop.

(iv)
montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável.

10.9 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

SEÇÃO II
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
(conforme art. 12, I da Instrução CVM nº 481/2009)
A Administração da Companhia vem submeter, para exame e deliberação pelos acionistas, em AGO,
a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022, no valor total de até R$15.903.991,08 (quinze milhões, novecentos e três mil, novecentos e
noventa e um reais e oito centavos), sem considerar os encargos de contribuição previdenciária de
responsabilidade da Companhia, de modo que o montante total considerando encargos de
contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia corresponderá a um valor de até
R$19.027.281,85 (dezenove milhões, vinte e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco
centavos), conforme detalhado na tabela abaixo:

Remuneração Remuneração
Administradores
Fixa
Variável

Remuneração
Baseada em
Ações

Benefícios
Pós Emprego

TOTAL

Conselheiros

774.000,00

-

-

-

774.000,00

Diretoria

7.125.963,30

4.771.359,03

2.820.687,60

411.981,15

15.129.991,08

TOTAL

7.899.963,30

4.771.359,03

2.820.687,60

411.981,15

15.903.991,08

Para o exercício social de 2021, foi aprovada uma proposta de remuneração dos administradores no
valor de até R$ 23.394.813,82 (vinte três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e treze
reais e oitenta e dois centavos) sem considerar os encargos de contribuição previdenciária de
responsabilidade da Companhia, de modo que o montante total considerando encargos de
contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia corresponderia a um valor de até
R$ 27.625.037,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e trinta e sete reais). O valor
efetivamente realizado durante o referido período foi de R$ 19.607.955,17 (dezenove milhões,
seiscentos e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) sem considerar os
encargos de contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia, de modo que o montante
total considerando encargos de contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia
correspondeu a um valor de R$23.218.654,75 (vinte e três milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos
e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhado abaixo:
Valor

Aprovado 2021

Efetivo 2021

Líquido – sem encargos

R$ 23.394.813,82

R$19.607.955,17

Bruto – com encargos

R$ 27.625.037,00

R$23.218.654,75

As informações previstas no Item 13 do Formulário de Referência, nos termos da Instrução CVM 480
de 07 de dezembro de 2009, estão destacadas na Seção III da presente Proposta.

SEÇÃO III
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
(nos termos do item 13 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 480/2009)
13.1 – Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
a.

Objetivos da política ou prática de remuneração
A Companhia possui política de remuneração formalmente aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 28 de março de 2022 e poderá ser encontrada na
página de relação com investidores da Companhia (ri.alliar.com) (“Política de Remuneração”).
A remuneração dos administradores da Companhia tem por objetivo recompensar os esforços
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, dos Comitês, do Conselho Consultivo
e do Conselho Fiscal, quando instalado (em conjunto, os “Beneficiários”) na gestão dos
interesses da Companhia de acordo com suas respectivas atribuições e responsabilidades. Com
esse fim, a Política de Remuneração busca incentivar o melhor desempenho de cada
Beneficiário em suas funções, reter e atrair profissionais qualificados, garantindo o
desenvolvimento e crescimento da Companhia de maneira alinhada entre os objetivos
individuais e os objetivos estratégicos da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados, com exceção dos
independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Os membros dos Comitês da
Companhia não recebem e nem receberam qualquer remuneração em decorrência desse cargo,
exceto por integrantes do Comitê de Auditoria que (i) sejam membros independentes do
Conselho de Administração; ou (ii) não exerçam outros cargos na Companhia.

b.

Composição da remuneração
(i)

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação aplicável, inclusive as
normas emanadas pela CVM, a remuneração global e anual dos membros do Conselho de
Administração, dos Comitês e da Diretoria, deverá ser fixada pela Assembleia Geral da
Companhia, devendo o Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual da
remuneração para seus próprios membros, para os membros da Diretoria e os membros dos
Comitês.
Diretoria
A remuneração dos diretores estatutários e não estatutários é composta por (i) pagamento de
remuneração fixa (sendo pró-labore mensal para os diretores estatutários e salário para os
diretores não estatutários), que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada

profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades, baseado em práticas usuais de
mercado; e (ii) remuneração variável, que consiste em (a) bônus anual para os diretores
estatutários ou participação em resultados para os diretores não estatutários, mediante alcance
de metas individuais e corporativas pré-estabelecidas pelo Conselho de Administração; e (b)
plano de incentivo de longo prazo, também atrelado ao alcance de metas, conforme descrito
no item 13.4 deste Formulário de Referência.
A remuneração variável da Diretoria tem por objetivo incentivar bem como reter os
profissionais de alta performance por meio de gratificação diretamente ligada à geração de
valor para a Companhia.
Adicionalmente, são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: assistência médica,
seguro de vida, seguro D&O e vale refeição.
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados pelo exercício de tal cargo,
com exceção dos conselheiros independentes.
A remuneração dos membros independentes do Conselho de Administração é composta por
pró-labore mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de
acordo com suas atribuições e responsabilidades e é baseada em práticas de mercado.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e demais dispositivos da regulamentação da
CVM, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, deverá ser fixada pela
Assembleia Geral da Companhia que os eleger, de acordo com os valores mínimos estabelecidos
pela legislação. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal poderá ser constituída por
remuneração fixa e outros componentes que o Conselho de Administração venha a determinar.
Na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2021, nos termos do
artigo 162, parágrafo 3° da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal foi instalado e a
remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal ficou definida como
sendo equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada diretor da
Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos
resultados. Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de
2020, o Conselho Fiscal não foi instalado.
Comitês e Conselho Consultivo
Os membros dos Comitês e do Conselho Consultivo não recebem qualquer remuneração em
decorrência do exercício de tais cargos, exceto por membros do Comitê de Auditoria que (i)

sejam membros independentes do Conselho de Administração; ou (ii) não exerçam outros
cargos na Companhia. Para fins de clareza, os membros independentes do Conselho de
Administração que sejam membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo, conforme o caso,
apenas receberão remuneração da Companhia pelo exercício do cargo de membros
independentes do Conselho de Administração, não fazendo jus a remuneração adicional pelo
exercício do cargo de membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo.
A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, que se enquadrem na hipótese elencada
acima, é composta por pró-labore mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado
por cada profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades e é baseada em
práticas de mercado.
(ii)

Proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total
nos últimos 3 exercícios sociais:
2021
Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

100%

0

0%

Conselho de Administração

84,38%

15,62%

0%

Diretoria Estatutária

35,47%

1,84%

62,69%

Diretoria Não Estatutária

90,07%

9,93%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

2020
Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

Conselho de Administração

83,85%

16,15%

0%

Diretoria Estatutária

79,61%

3,94%

16,45%

Diretoria Não Estatutária

89,71%

10,29%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

2019
Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

Conselho de Administração

10,92%

1,90%

87,18%

Diretoria Estatutária

46,02%

1,87%

52,11

Diretoria Não Estatutária

0%

0%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

(iii)

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado
pela Assembleia Geral de Acionistas, mediante proposta da administração da Companhia. Uma
vez definido o valor global da remuneração dos administradores, cabe ao Conselho de
Administração distribuir a remuneração entre seus próprios membros, os membros da Diretoria
e os membros dos comitês de assessoramento, bem como determinar a proporção de cada
componente da remuneração, em linha com a Política de Remuneração e o quanto descrito
abaixo.
O valor da remuneração fixa individual dos membros da administração da Companhia detalhada
no item “(i)” acima é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado, pautadas em
referências de mercado para posições de complexidade similar, podendo ser utilizadas na
comparação empresas do mesmo setor ou que possuam cargo que desempenhe a mesma
função.
O valor da remuneração fixa dos membros independentes do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal (quando instalado), do Comitê de Auditoria (conforme aplicável) e dos diretores
estatutários é reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPCA. Os diretores
não estatutários contratados pelo regime celetista têm sua remuneração reajustada conforme
convenção coletiva.
A remuneração variável dos diretores estatutários e não estatutários é determinada com base
nas metas da Companhia e nos indicadores individuais de desempenho de cada diretor e, por
ser calculada como um múltiplo da remuneração fixa, os critérios acima se aplicam também
para este componente de remuneração.
(iv)

Razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração dos administradores da Companhia é composta pelos elementos acima
descritos baseado nas melhores práticas de mercado e tem por objetivo recompensar os
esforços de cada profissional na gestão dos interesses da Companhia de acordo com suas
atribuições e responsabilidades, e, ainda, incentivar o melhor desempenho de cada profissional
em suas funções, bem como reter e atrair profissionais qualificados garantindo o
desenvolvimento e crescimento da Companhia e o alcance de seus objetivos estratégicos.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Nos termos da Política de Remuneração, a Companhia não remunera os membros do Conselho
de Administração, dos Comitês e do Conselho Consultivo pelo exercício de tais cargos, com
exceção dos conselheiros independentes e dos integrantes do Comitê de Auditoria que não
ocupem outros cargos na companhia. Esses membros da administração não são remunerados
pelo exercício de tais cargos, por já serem remunerados pelo exercício de outras funções na

Companhia.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação
de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa dos membros da administração da Companhia detalhada no item “(i)”
acima não está baseada em desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de
mercado. Apenas a remuneração variável é baseada em desempenho.
Por ocuparem cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem
substancialmente no resultado da empresa, o bônus dos diretores estatutários e não
estatutários está atrelado, principalmente, às metas da Companhia e seus respectivos
indicadores de desempenho.
Os indicadores individuais de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários são
compostos por (i) um gatilho que determina o nível mínimo de atingimento para elegibilidade
ao recebimento de bônus e (ii) metas corporativas determinadas pelo Conselho de
Administração que incluem os principais indicadores financeiros de crescimento e rentabilidade
da companhia: geração de caixa operacional, receita bruta, EBITDA e lucro líquido, além da
avaliação de satisfação dos pacientes.
O cálculo para o pagamento do bônus dos diretores estatutários e não estatutários é composto
pelo percentual de atingimento das metas pré-determinadas pelo Conselho de Administração.
d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Além da remuneração fixa dos membros da administração da Companhia detalhada no item
“(i)” acima, correspondente ao pró-labore ou salário a depender do regime de contratação,
compõe a remuneração dos diretores estatutários e não estatutários o bônus que é
proporcional ao atingimento das metas da Companhia e de cada administrador
individualmente. A remuneração fixa não é impactada pela evolução dos indicadores de
desempenho.

e.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo
A Companhia mantém uma política de remuneração variável baseada em metas individuais e
corporativas, que são determinadas anualmente pelo Conselho de Administração, em linha com
a Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão de Administradores da Companhia, que
objetiva o atingimento do plano de negócios de curto, médio e longo prazo, alinhando os
interesses da Companhia e de seus administradores, pois seus esforços para que a Companhia
atinja bons resultados são devidamente recompensados, na proporção de tais resultados.

O modelo é construído em alinhamento com as principais diretrizes da organização e reavaliado
periodicamente com o intuito de manter-se alinhado às práticas de mercado.
A Companhia investe na retenção dos seus executivos no médio e longo prazo por meio do
Plano 2019 (adiante definido), detalhado no item 13.4.
f.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos
Não aplicável, tendo em vista que não há remuneração de administradores da Companhia
suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos.
g.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como alienação do controle societário do emissor
Não há qualquer remuneração ou benefício de administradores da Companhia vinculado à
ocorrência de determinado evento societário tal como alienação do controle societário da
Companhia, exceto pelo descrito no item 13.4.m abaixo.
h.
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria:
(i)
Indicação dos órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório,
identificando de que forma participam
Participa do processo decisório da remuneração dos administradores da Companhia o Conselho
de Administração, órgão responsável por avaliar e recomendar o montante global de
remuneração dos administradores para aprovação dos acionistas da Companhia.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação aplicável, inclusive as
normas emanadas pela CVM, a remuneração global e anual dos membros do Conselho de
Administração, dos Comitês e da Diretoria, deverá ser fixada pela Assembleia Geral da
Companhia, devendo o Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual da
remuneração para seus próprios membros, para os membros da Diretoria e os membros dos
Comitês.
O Conselho de Administração deve determinar a remuneração dos membros da administração
da Companhia detalhada no item “(i)” acima em linha com as melhores práticas observadas
pelo mercado de atuação da Companhia, a qual deverá contribuir para o estímulo e a retenção
de profissionais devidamente qualificados para o desempenho de suas funções, assim como o
de atrair novos profissionais sempre que necessário.
(ii)

Indicação dos critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração

individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado,
e, em caso positivo, os critérios de comparação e abrangência desses estudos
A remuneração individual é dividida em remuneração fixa e variável, observados os termos
detalhados no item “(i)” acima, baseada em práticas de mercado apresentadas ao Conselho de
Administração pela Diretoria da Companhia. O Conselho de Administração deve determinar a
remuneração dos membros da administração da Companhia em linha com as melhores práticas
observadas pelo mercado de atuação da Companhia, a qual deverá contribuir para o estímulo
e a retenção de profissionais devidamente qualificados para o desempenho de suas funções,
assim como o de atrair novos profissionais sempre que necessário. O reajuste da remuneração
fixa estabelecida individualmente pelo Conselho de Administração é atualizado anualmente
pelo IPCA do mês do aniversário do contrato de cada administrador.
(iii)
Indicação da frequência e da forma que o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor
O Conselho de Administração da Companhia avalia a adequação da política de remuneração
anualmente.
13.2 – Remuneração Total do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal
* valores sem os encargos sociais de ônus do empregador
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 – Valores Anuais
Conselho de Administração Diretoria Estatutária
Nº total de membros

Conselho Fiscal

Total

11

9

3

23

3

9

3

15

R$502.109,16

R$6.696.231,71

184.890,84

R$7.383.231,71

R$87.000,00

R$429.731,59

0

R$516.731,59

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

Bônus

0

R$4.771.359,03

0

R$4.771.359,03

Participação de

0

0

0

0

Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa
anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 – Valores Anuais
Conselho de Administração Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

resultados
Participação em

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0

R$411.981,15

0

R$411.981,15

Cessação do cargo

0

0

0

0

0

R$2.820.687,60

0

R$2.820.687,60

N/A

N/A

N/A

N/A

R$ 589.109,16

R$15.129.991,08

R$184.890,84

R$15.903.991,08

reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações
(incluindo opções)
Observação
Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 – Valores Anuais1
Conselho de Administração Diretoria Estatutária
Nº total de membros

Conselho Fiscal

Total

11

10

3

24

3

10

3

15

R$378.678,44

R$6.752.428,43

R$121.837,44

R$7.252.944,31

R$70.087,16

R$350.092,81

0

R$420.179,97

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

0

R$3.367.466,41

0

R$3.367.466,41

0

0

0

0

0

0

0

0

Comissões

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

Descrição de outras

0

0

0

0

Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em
reuniões

1

O valor total constante da tabela considera os encargos de contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia,
conforme orientação da CVM/SEP que estava em vigor à época.

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 – Valores Anuais1
Conselho de Administração Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

remunerações variáveis
Pós-emprego

0

R$1.627.578,00

Cessação do cargo

0

0

0

0

0

R$6.939.786,48

0

R$6.939.786,48

0

0

0

0

R$448.765,60

R$19.037.352,13

R$121.837,44

R$19.607.995,17

Baseada em ações
(incluindo opções)
Observação
Total da remuneração

R$1.627.578,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 – Valores Anuais2
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11

9

0,00

20

2

9

0,00

11

R$347.152,16

R$6.319.202,07

0,00

R$6.666.354,23

66.893,35

313.233,00

0,00

380.126,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0,00

1.305.448,50

0,00

1.305.448,50

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Nº total de membros
Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em
reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações
(incluindo opções)
Observação

2

O valor total constante da tabela considera os encargos de contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia,
conforme orientação da CVM/SEP que estava em vigor à época.

Total da remuneração

414.045,51

7.937.883,57

0,00

8.351.929,08

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 – Valores Anuais3
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

9,00

0,00

20,00

1,00

9,00

0,00

10,00

127.774,00

6.255.507,00

0,00

6.383.281,00

22.273,00

254.503,00

0,00

276.776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

0,00

3.007.905,00

0,00

3.007.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020.686,00

4.074.131,00

0,00

5.094.817,00

N/A

N/A

N/A

N/A

1.170.733,00

13.592.046,00

0,00

R$14.762.712,00

Nº total de membros
Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em
reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações
(incluindo opções)
Observação
Total da remuneração

13.3 – Remuneração Variável do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2022 (R$ mil)
Conselho de
Administração

3

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

O valor total constante da tabela considera os encargos de contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia,
conforme orientação da CVM/SEP que estava em vigor à época.

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas

11
0
0

9
9
4.771

3
0
0

23
9
4.771

0

2.862

0

2.862

0

5.725

0

5.725

0

4.771

0

4.771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Remuneração variável exercício social encerrado em 2021 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
11
0
0

Diretoria
Estatutária
10
10
3.367

Conselho
Fiscal
3
0
0

24
10
3.367

0

3.000

0

3.000

0

7.200

0

7.200

0

6.000

0

6.000

0

3.367

0

3.367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Remuneração variável exercício social encerrado em 2020 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
11
0
0
0
0
0
0

Diretoria
Estatutária
9
9
0
2.464

Conselho
Fiscal
0
0
0
0

20
9
0
2.464

5.914

0

5.914

4.928

0

4.928

0

0

0

Total

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
0

Diretoria
Estatutária
0

Conselho
Fiscal
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
0

Remuneração variável exercício social encerrado em 2019 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
11
1
0

Diretoria
Estatutária
9
9
3.007

Conselho
Fiscal
0
0
0

20
10
3.007

0

2.344

0

2.344

0

5.625

0

5.625

0

4.688

0

4.688

0

3.007

0

3.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

13.4 – Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria
Estatutária
a.

Termos e condições gerais

Em 24 de abril de 2019, dentre outras deliberações, os acionistas reunidos em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária aprovaram a criação do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações
Restritas para um grupo de executivos elegíveis pelo Conselho de Administração – diretores, gerentes
e empregados de alto nível da Companhia ou de suas Controladas (“Participantes” e “Plano 2019”,
respectivamente), o qual foi aditado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de
2020.
Em 25 de julho de 2019, dentre outras deliberações, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou o Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, observadas
as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração de 27 de junho de 2019 (“Primeiro

Programa”), o qual foi aditado por meio de deliberações do Conselho de Administração da Companhia
em reuniões realizadas em 29 de agosto de 2019 e em 26 de setembro de 2019. Em 29 de abril de
2021, dentre outras deliberações, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Segundo
Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019 (“Segundo Programa”), o qual foi
aditado por meio de deliberações do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada
em 26 de agosto de 2021. O Segundo Programa pretende (i) conceder o direito dos participantes do
Primeiro Programa migrarem a outorga de Ações Restritas realizada no Primeiro Programa para o
Segundo Programa, e, ainda (ii) conceder nova outorga de Ações Restritas a novos participantes
selecionados nos termos do Segundo Programa. O Segundo Programa é composto por dois subprogramas distintos, o Sub-Programa Tipo A e o Sub-Programa Tipo B, conforme definidos nos anexos
à ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia, de 26 de agosto de 2021, que aprovou
alterações ao Segundo Programa (em conjunto, os “Sub-Programas”).
Os participantes que integravam o Primeiro Programa migraram a outorga de Ações Restritas
realizada no Primeiro Programa para o Segundo Programa, de forma que apenas o Segundo Programa
está atualmente em vigor.
O Plano 2019 será administrado pelo Conselho de Administração. Obedecidas as condições gerais do
Plano 2019 e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral da Companhia, o Conselho de Administração
terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do
Plano 2019 e do Segundo Programa, incluindo:
(a) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia outorgadas aos Participantes e sujeitas às
restrições previstas no plano, programa e/ou no respectivo contrato de outorga (“Ações Restritas”),
observados os termos gerais do Plano 2019, e a solução de dúvidas de interpretação do Plano 2019 e
do Segundo Programa;
(b) a eleição dos Participantes e a autorização para outorgar Ações Restritas em seu favor,
estabelecendo todas as condições para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas a serem
outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;
(c) a quantidade de Ações Restritas objeto do respectivo programa;
(d) a autorização para alienação de ações em tesouraria para satisfazer a outorga de Ações Restritas
nos termos do Plano, do Segundo Programa e da Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015
(“ICVM 567”);
(e) a forma de transferência das Ações Restritas, que poderá se dar em lotes;
(f) definir metas relacionadas ao desempenho da Companhia, de forma a estabelecer critérios
objetivos para o recebimento das Ações Restritas, sendo certo que o Conselho de Administração
poderá, a seu critério, alterar ou modificar tais metas para evitar distorções decorrentes de eventos

e/ou cenários não previstos pela Companhia;
(g) propor eventuais alterações ao Plano 2019 a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral
Extraordinária; e
(h) a criação, alteração e/ou cancelamento de programas no âmbito do Plano 2019 e a definição da
quantidade de Ações Restritas objeto de cada programa.
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, a Companhia,
sujeita à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por meio de operação
privada, sem custo para os Participantes, nos termos da ICVM 567. Alternativamente, caso, a cada
data de aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas, a Companhia não possua ações em
tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas pelos respectivos
Participantes, a Companhia poderá optar por realizar o pagamento referente às Ações Restritas em
dinheiro, observando os critérios de preço fixados no item “i” abaixo.
O Conselho de Administração poderá estabelecer termos e condições diferenciados para cada
Contrato de Outorga, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre
os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.
b.

Principais objetivos do plano

O Plano 2019 tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas aos Participantes selecionados
pelo Conselho de Administração, com vistas a: (i) atrair e reter os diretores, gerentes e empregados
de alto nível da Companhia e de suas Controladas; (ii) conceder aos Participantes a oportunidade de
se tornarem acionistas da Companhia, obtendo, em consequência, um maior alinhamento dos
interesses destes com os interesses da Companhia; e (iii) desenvolver os objetos sociais da Companhia
e os interesses dos acionistas.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano 2019, por meio da outorga das Ações Restritas pela Companhia de forma individual a cada
um dos Participantes, contribui para seus objetivos ao incentivar melhores desempenhos na gestão,
no alcance de resultado de longo prazo e no alinhamento de interesses entre os Participantes e os
acionistas, uma vez que, considerando a possibilidade de receberem ações de emissão da Companhia,
a Companhia entende que há incentivo para que os Participantes busquem a constante e sustentável
valorização da Companhia, desenvolvendo seu objeto social e os interesses dos acionistas. Ainda, ao
determinar que a aquisição dos direitos sobre as Ações Restritas depende da permanência dos
Participantes em seus respectivos cargos pelo período estabelecido em seus contratos de outorga, o
Plano 2019 contribui para a retenção de tais profissionais.
d.

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

O Plano 2019 faz parte da estratégia de alinhamento de interesses e de retenção dos administradores
e empregados com o compromisso destes na geração de valor à Companhia e aos acionistas.
e.
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo
prazo
A Companhia acredita que ao tornar seus administradores e empregados acionistas da Companhia, os
interesses destes são alinhados, ao vincular parte do seu patrimônio com a criação sustentável de
valor para a Companhia e seus acionistas no longo prazo. Além disso, o Plano 2019 busca preservar e
fortalecer o vínculo dos administradores e empregados da Companhia no curto, médio e longo prazo.
f.

Número máximo de ações abrangidas

Durante a vigência do Plano 2019, poderão ser entregues aos Participantes um número total de ações
correspondentes a 3,5% do capital social total da Companhia na data de aprovação de tal plano.
O Segundo Programa contempla até 1.746.596 ações ordinárias de emissão da Companhia, o que
correspondia, na data do último aditamento do Segundo Programa, em 26 de agosto de 2021, a 1,48%
do capital social da Companhia.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

O Plano 2019 não envolve opções de compra de ações.
h.

Condições de aquisição de ações

Anualmente, ou sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração aprovará a outorga de
Ações Restritas no lançamento de cada programa, elegendo dentre as pessoas elegíveis, os
Participantes em favor dos quais a Companhia alienará as Ações Restritas nos termos do Plano 2019
e do respectivo programa, estabelecendo os prazos e condições de aquisição de direitos relacionados
às Ações Restritas.
A outorga de Ações Restritas é realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a
Companhia e os Participantes, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração, a quantidade de Ações Restritas objeto da outorga e
os termos e condições para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas.
No âmbito do Segundo Programa, para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas é
necessária a permanência continuada do Participante como diretor, gerente ou empregado de alto
nível da Companhia ou de qualquer uma de suas Controladas até o período estabelecido em cada
Contrato de Outorga. Além da condição mencionada acima, aplicável aos dois Sub-Programas, existem
condições adicionais a cada um deles, conforme detalhado a seguir:

(i) para o Sub-Programa Tipo A, a entrega das Ações Restritas outorgadas dependerá do
atingimento de determinados patamares de cotação para as ações de emissão da Companhia,
conforme apuração a ser feita com base na média do valor das ações nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022; e
(ii) para o Sub-Programa Tipo B, a entrega das Ações Restritas outorgadas dependerá do
atingimento de determinados patamares para os seguintes indicadores: (a) somatório do lucro
líquido dos exercícios de 2021, 2022 e 2023; e (b) Total Shareholder Return (TSR) para o
período de 01/01/2021 a 31/12/2023 em janeiro de 2024.
i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não há preço de aquisição ou de exercício pelo Participante que recebe as Ações Restritas. O preço
de referência por Ação Restrita, para os fins do Segundo Programa, incluindo para cálculo de
pagamento em dinheiro, caso a Companhia não possua ações em tesouraria, será equivalente à média
das cotações das ações de emissão da Companhia no fechamento dos 90 (noventa) pregões anteriores
a 31 de dezembro de 2020, conforme previsto no Segundo Programa e nos Contratos de Outorga.
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

As Ações Restritas objeto do Plano 2019 serão outorgadas em pagamento da remuneração variável a
que fizerem jus os Participantes eleitos, não havendo, portanto, prazo de exercício.
No entanto, no âmbito do Segundo Programa:
(i)

(ii)

k.

no Sub-Programa Tipo A, as entregas das Ações Restritas outorgadas a cada
Participante deverão ser feitas a seguinte forma: (a) 30% (trinta por cento)
deverão ser entregues até 31 de março de 2022; e (b) 70% (setenta por
cento) deverão ser entregues até 31 de março de 2023; e
no Sub-Programa Tipo B, a entrega das Ações Restritas outorgadas a cada
Participante deverá acontecer em até 30 (trinta) dias após o término do
período de carência que se encerra em 31 de dezembro de 2023.

forma de liquidação

Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, a Companhia,
sujeita à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por meio de operação
privada, sem custo para os Participantes, nos termos da ICVM 567. Alternativamente, caso, a cada
data de aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas, a Companhia não possua ações em
tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas pelos respectivos
Participantes, a Companhia poderá optar por realizar o pagamento referente às Ações Restritas em
dinheiro, observando os critérios de preço fixados no item “i” acima.

l.

restrições à transferência das ações

O Plano 2019 e o Segundo Programa não preveem restrições à transferência das Ações Restritas após

a entrega destas aos Participantes.
O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos relacionados às Ações
Restritas a determinadas condições, bem como impor restrições à sua transferência, podendo
também reservar para a Companhia opções de recompra e/ou de direitos de preferência em caso de
alienação pelo Participante dessas mesmas Ações Restritas, conforme vier a ser previsto no respectivo
contrato de outorga.
m.
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano
O direito ao recebimento das Ações Restritas, nos termos do Plano 2019, extinguir-se-á
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:
(i)

mediante o distrato do Contrato de Outorga;

(ii)

se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou

(iii)

nas hipóteses abaixo previstas.

Na hipótese de desligamento do Participante, os direitos que ainda não estiverem plenamente
adquiridos na data de desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre
que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as
regras estipuladas neste item “m”, conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.
O Segundo Programa deverá ser antecipadamente liquidado e os Participantes terão direito de
receber antecipadamente um percentual das Ações Restritas que já tiverem sido a eles outorgadas,
na hipótese de se verificar cumulativamente: (i) (a) operação de reorganização da Companhia, pela
qual o patrimônio líquido da Companhia passe a representar parcela inferior a 50% do patrimônio
líquido da companhia resultante de referida operação (ou da companhia de maior porte, no caso de
cisão); (b) a aquisição de participação equivalente a 30% ou mais do capital social da Companhia por
qualquer terceiro; ou (c) a dissolução da Companhia; e (ii) o rebaixamento de posição do Participante
na Companhia ou o desligamento do Participante por vontade da Companhia.

n.
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações

Na hipótese de desligamento do Participante, os direitos às Ações Restritas que ainda não tiverem
sido plenamente adquiridos na data de desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização,
exceto pelo disposto a seguir no que se refere ao Segundo Programa e observadas as deduções e
retenções legais:
(i)

(ii)

(iii)

na hipótese de desligamento de Participante por decisão da Companhia sem justa causa ou por
aposentadoria compulsória, o Participante fará jus ao recebimento de uma quantidade de
Ações Restritas proporcional ao número de dias decorridos entre 1º de janeiro de 2021 e a data
do seu desligamento, observadas as formas de cálculo detalhadas nos documentos do Segundo
Programa;
na hipótese de desligamento de Participante por decisão unilateral do Participante, por decisão
da Companhia, com justa causa nos termos da legislação trabalhista ou em virtude de violação
pelo Participante dos seus deveres legais e/ou estatutários ou, ainda, por aposentadoria não
compulsória, o direito do Participante às Ações Restritas restará automaticamente extinto, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e
na hipótese de desligamento de Participante por falecimento ou invalidez permanente, o
Participante, seu espólio ou seu(s) herdeiro(s), conforme aplicável, fará(ão) jus ao recebimento
da totalidade das Ações Restritas outorgada nos termos do respectivo Contrato de Outorga, de
modo que as Ações Restritas outorgadas ao Participante se tornarão imediatamente vestidas,
independentemente do decurso do período de carência, sendo que, caso o término do contrato
de trabalho ou do mandato de administrador, conforme aplicável, do Participante decorrente
de falecimento ou invalidez permanente ocorra entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022,
o Participante, seu espólio ou seu(s) herdeiro(s), conforme aplicável, fará(ão) jus ao
recebimento de 50% das Ações Restritas que seriam entregues até 31 de março de 2023.

Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre
que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as
regras estipuladas neste item “n”, conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.
13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Todas as informações prestadas nesse item fazem referência a Ações Restritas, não a Opções e
Compra de Ações.
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente – 2022
Conselho de Administração
Nº total de membros
11
Nº de membros remunerados
0
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
N/A
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o N/A

Diretoria Estatutária
9
9
(i) Sub-Programa tipo A: 553.076.
(ii) Sub-Programa tipo B: 478.559.
N/A

exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
N/A
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
N/A
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
N/A
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
N/A
de todas as opções outorgadas

N/A
N/A
(i) Sub-Programa tipo A: 17,82.
(ii) Sub-Programa Tipo B: 6,49.
N/A
(i)

Data de outorga

N/A

Sub-Programa tipo A: 26 de agosto
de 2021.
(ii) Sub-Programa tipo B: 01 de
setembro de 2021.

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem
N/A
exercíveis

N/A

Prazo máximo para exercício das opções N/A

N/A

Prazo de restrição à transferência das
N/A
ações

N/A

Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2021
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

11

10

Nº de membros remunerados

0

1

N/A

1.669.732 (Primeiro Programa)

N/A

N/A

N/A

(i) Sub-Programa tipo A: 178.412.
(ii) Sub-Programa tipo B: 205.642.

N/A

1.669.732 (Primeiro Programa)

N/A

(i) Sub-Programa tipo A: 17,82.
(ii) Sub-Programa Tipo B: 6,49.

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

(i)
Data de outorga

N/A

(ii)

Quantidade de opções outorgadas

N/A

(i)
(ii)
(i)

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

N/A

(ii)
(i)

Prazo máximo para exercício das opções N/A

(ii)

Prazo de restrição à transferência das
ações

N/A

N/A

Sub-Programa tipo A: 26 de agosto
de 2021.
Sub-Programa tipo B: 01 de
setembro de 2021.
Sub-Programa tipo A: 731.488.
Sub-Programa tipo B: 684.201.
Sub-Programa tipo A: 30% em
março/2022 e 70% em março/2023.
Sub-Programa tipo B: 100% em
dezembro/2023.
Sub-Programa tipo A:
março/2023.
Sub-Programa tipo B:
dezembro/2023.

Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2020
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

11

8

Nº de membros remunerados

0

0

Preço médio ponderado de exercício:

N/A

N/A

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Data de outorga

N/A

N/A

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

N/A

N/A

Prazo máximo para exercício das opções N/A

N/A

Prazo de restrição à transferência das
ações

N/A

N/A

Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2019

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Conselho de Administração
11
1

Diretoria Estatutária
9
6

Equivalente à média ponderada das Equivalente à média ponderada das
cotações das ações no fechamento dos cotações das ações no fechamento dos
30 pregões anteriores a cada aquisição. 30 pregões anteriores a cada aquisição.
Não houve

Não houve

17,88

17,88

Não houve

Não houve

736.570,79

2.779.156,74

0%

0%

25 de julho de 2019, quando o Primeiro
Programa foi aprovado
55.909 ações
(i)
1/3 (um terço) após o 1º
aniversário da Data de Outorga;

25 de julho de 2019, quando o Primeiro
Programa foi aprovado
172.257 ações
(i)
1/3 (um terço) após o 1º
aniversário da Data de Outorga;

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
(ii)
1/3 (um terço) após o 2º
aniversário da Data de Outorga; e

(ii)
1/3 (um terço) após o 2º
aniversário da Data de Outorga; e

Conselho de Administração
(iii)
1/3 (um terço) após o 3º
aniversário da Data de Outorga.
Após o 3º aniversário da Data de
Prazo máximo para exercício das opções
Outorga
Prazo de restrição à transferência das
N/A
ações

Diretoria Estatutária
(iii)
1/3 (um terço) após o 3º
aniversário da Data de Outorga.
Após o 3º aniversário da Data de
Outorga
N/A

13.6 – Informações sobre as opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria Estatutária
Não aplicável, pois a Companhia não possui um plano de opção de ações, mas sim um plano de
outorga de ações restritas, o Plano 2019 descrito no item 13.4 acima.
Não obstante o previsto acima, de forma a disponibilizar informações completas a seus acionistas e
ao mercado em geral, a Companhia informa que, no âmbito do Plano 2019, até 31 de dezembro de
2021, as Ações Restritas outorgadas e não ainda entregues a membros da Diretoria estatutária
somavam, no Segundo programa de Ações Restritas, o seguinte montante: (i) Sub-Programa tipo A:
553.076 ações; e (ii) Sub-Programa tipo B: 478.559 ações.
13.7 - Opções Exercidas e Ações Entregues
A Companhia não possui um plano de opção de ações, mas sim um plano de outorga de ações restritas,
o Plano 2019 descrito no item 13.4 acima.
Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2021

Nº Total de Membros
Nº de Membros Remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues

Conselho de
Administração

Diretoria

11
0
N/A
N/A
N/A
N/A

10
1
N/A
N/A
N/A
N/A

Número de Ações Entregues

0

Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas

0
0

(i) Sub-Programa tipo A:
178.412.
(ii) Sub-Programa tipo B:
205.642.
12,35
0,10

Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2020

Nº Total de Membros

Conselho de
Administração

Diretoria

11

10

Nº de Membros Remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de Ações Entregues
Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas

0
N/A
N/A
N/A
N/A

0
N/A
N/A
N/A
N/A

0
0

0
0

0

0

Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2019

Conselho de
Administração

Diretoria

11

9

Opções exercidas

1
N/A

6
N/A

Número de ações

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de Ações Entregues
Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas

N/A

N/A

N/A

N/A

40.534
17,61

165.120
17,61

0,54

0,54

Nº Total de Membros
Nº de Membros Remunerados

13.8 - Precificação Das Ações/opções
A Companhia não possui mais um plano de opção de ações, mas sim um plano de outorga de ações
restritas, conforme descrito neste item 13. Dessa forma, parte dos subitens deste item 13.8 não são
aplicáveis.
a.

Modelo de precificação

O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano 2019, incluindo para cálculo do
pagamento em dinheiro descrito no item 13.4 (a) acima, será equivalente à média ponderada das
cotações das Ações no fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de transferência das
Ações Restritas.
b.
Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados
e a taxa de juros livre de risco
Modelo de precificação: O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano 2019, incluindo

para cálculo do pagamento em dinheiro, será equivalente à média ponderada das cotações das Ações
no fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de transferência das Ações Restritas. O
Plano 2019 prevê a outorga de ações e não de opções de compra de ações. As ações serão outorgadas
em pagamento da remuneração variável a que fizerem jus os participantes eleitos, não havendo,
portanto, preço de exercício.
Prazo do Plano: O Plano 2019 entrou em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária datada de 24 de abril de 2019 e permanecerá vigente por prazo
indeterminado, podendo, no entanto, ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
c.
Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável.
d.

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.
e.

Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.
13.9 – Informação sobre as participações detidas por membros do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal
Apresentamos abaixo a quantidade de ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de
emissão da Companhia, de seus controladores diretos ou indiretos e de sociedades controladas ou
sob controle comum em relação à Companhia, detidas por membros do Conselho de Administração,
do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária da Companhia, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social:

Sociedade

Companhia

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

41.975.000
14.845
0

No caso dos executivos que acumulam cargos na Diretoria e no Conselho de Administração da
Companhia, as participações foram informadas na tabela acima uma única vez, na linha do “Conselho
de Administração”. Não há executivos que acumulam cargos na Diretoria ou no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal.

13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração e Aos Diretores Estatutários
A Companhia não oferece planos de previdência privada aos membros do Conselho de Administração
ou aos diretores estatutários.

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima e Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal
Diretoria Estatutária

Nº de membros
Nº de membros
remunerados

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

10

9

9

11

11

11

3

N.A.

N.A.

10

9

9

3

2

1

3

N.A.

N.A.

7.399.737,18

2.213.526,91

4.030.790,00

165.531,00

263.114,60

1.148.400,00

41.182,08

N.A.

N.A.

284.322,68

263.204,96

32.500,00

139.342,64

220.361,35

1.148.400,00

40.327,68

N.A.

N.A.

1.903.735,21

881.987,06

1.510.227,33

149.588,53

207.022,76

1.148.400,00

40.612,48

N.A.

N.A.

Valor da maior
remuneração
(Reais)
Valor da menor
remuneração
(Reais)
Valor médio da
remuneração
(Reais)
Observação
Diretoria Estatutária

31/12/2021

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante 4 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual da Diretoria Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados
informado no item 13.2 acima.

31/12/2020

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual da Diretoria Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados
informado no item 13.2 acima.

31/12/2019

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual da Diretoria Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados

informado no item 13.2 acima.

Conselho de Administração
31/12/2021

A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

31/12/2020

A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

31/12/2019

A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

Conselho Fiscal
31/12/2021

A maior remuneração do Conselho Fiscal foi percebida por membro que exerceu a função durante 8 meses do exercício. O valor da menor remuneração
anual individual do Conselho Fiscal foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração
média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho Fiscal dividido pelo número de membros remunerados informado
no item 13.2 acima.

31/12/2020

A Companhia não tinha Conselho Fiscal instalado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

31/12/2019

A Companhia não tinha Conselho Fiscal instalado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Não aplicável, uma vez que, exceto pelos benefícios indicados no item 13 desde Formulário de
Referência, não há qualquer arranjo contratual, apólice de seguro nem qualquer instrumento que
estruture mecanismos de remuneração ou indenização para os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

13.13 - Percentual na remuneração total detida por administradores e membros do Conselho
Fiscal que sejam Partes Relacionadas aos controladores

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração

0,73%

Diretoria Estatutária

N.A.

Conselho Fiscal¹

N.A.

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

7%

Conselho Fiscal¹

N.A.

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2019
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

14%

Conselho Fiscal¹

N.A.

13.14 - Remuneração de Administradores e Membros do Conselho Fiscal, agrupados por Órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não aplicável, uma vez que não foram reconhecidos nos resultados da Companhia nos 3 (três) últimos
exercícios sociais quaisquer valores a título de remuneração aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, relativos à remuneração em virtude de
outra razão que não a função que ocupam.

13.15 - Remuneração de Administradores e membros do Conselho Fiscal reconhecida no resultado
de Controladores, diretos ou indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum e de Controladas do
emissor
Não houve valores reconhecidos, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de
2021, no resultado de sociedades sob controle comum em relação à Companhia, de controladores
(diretos e indiretos) da Companhia ou de controladas da Companhia como remuneração de membros
do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal, em função dos cargos
exercidos na Companhia ou em função de outras razões não relacionadas ao exercício de cargo na
Companhia.
No exercício sociai encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram recebidas, por membros do
Conselho de Administração da Companhia, as seguintes remunerações pagas por subsidiárias da
Companhia, pelo exercício do cargo de diretores em tais subsidiárias:
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores Diretos e Indiretos

0

0

0

0

Controladas do Emissor

R$ 1.036.800,00

0

0

R$ 1.036.800,00

Sociedades sob Controle Comum

0

0

0

0

Além do descrito acima, não houve valores reconhecidos no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, no resultado de sociedades sob controle comum em relação à Companhia, de
controladores (diretos e indiretos) da Companhia ou de controladas da Companhia como
remuneração de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho
Fiscal, em função dos cargos exercidos na Companhia ou em função de outras razões não relacionadas
ao exercício de cargo na Companhia.

13.16 - Outras Informações Relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 13 que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.

SEÇÃO IV
TABELA DESCRITIVA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS AO ESTATUTO SOCIAL
(conforme inciso II do art. 11 da Instrução CVM nº 481/09)

REDAÇÃO ATUAL

ALTERAÇÕES PROPOSTAS (em destaque)

JUSTIFICATIVA

Artigo 1º – A CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que
se rege pelo disposto neste Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis.

Artigo 1º – A CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
(“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege
pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”) e
pelas disposições legais e regulamentares que lhe são
aplicáveis.Parágrafo Único - Com o ingresso da
Companhia no, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme aditada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e o Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3Regulamento do Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente).

Ajustes
de
redação
para
esclarecimento de termo definido e
adequação
aos
termos
do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 1º – [...]
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, administradores
e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 1º – [...]
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no
segmento de listagem da B3 denominado Novo Mercado
(“Novo Mercado”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas,
incluindo
acionistas
controladores,
administradores e membros do conselho fiscal da
Companhia (“Conselho Fiscal”), quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Ajustes de numeração e de redação
para esclarecimento de termo definido
e adequação aos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila
Olímpia, Vila Olímpia, CEP 04547-130, podendo, por
deliberação da Diretoria, abrir, manter e encerrar
filiais,
escritórios,
depósitos,
agências
e
representações, em qualquer parte do território
nacional ou no exterior, observadas as exigências
legais e estatutárias pertinentes à matéria.

Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Vicente
Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila Olímpia, Vila
Olímpia, CEP 04547-130, podendo, por deliberação da
sua diretoria (“Diretoria,”) abrir, manter e encerrar
filiais, escritórios, depósitos, agências e representações,
em qualquer parte do território nacional ou no exterior,
observadas as exigências legais e estatutárias
pertinentes à matéria.

Ajuste de redação para esclarecimento
de termo definido.

Artigo 5º – O capital social da Companhia totalmente
subscrito e parcialmente integralizado é de R$
635.371.970,99 (seiscentos e trinta e cinco milhões,
trezentos e setenta e um mil, novecentos e setenta
reais e noventa e nove centavos), dividido em
118.292.816 (cento e dezoito milhões, duzentas e
noventa e duas mil, oitocentas e dezesseis) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

Artigo 5º – O capital social da Companhia totalmente
subscrito e parcialmente integralizado é de R$
635.371.970,99 (seiscentos e trinta e cinco milhões,
trezentos e setenta e um mil, novecentos e setenta reais
e noventa e nove centavos), dividido em 118.292.816
(cento e dezoito milhões, duzentas e noventa e duas mil,
oitocentas e dezesseis) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Ajuste de redação para refletir a forma
de registro das ações.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 2º – A Companhia está autorizada a
aumentar o seu capital social em até 30.000.000
(trinta
milhões)
de
ações
ordinárias,
independentemente de reforma estatutária,
mediante
deliberação
do
Conselho
de
Administração, que fixará todas as condições da
emissão, estabelecendo se o aumento se dará por
subscrição pública ou particular, o preço e as
condições de integralização e as demais condições de
emissão, subscrição e integralização das ações
dentro do capital autorizado, bem como deliberar
sobre o exercício do direito de preferência,
observadas as normas legais e estatutárias.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 2º – A Companhia está autorizada a aumentar
o seu capital social em até 30.000.000 (trinta milhões)
de ações ordinárias, independentemente de reforma
estatutária, mediante deliberação do Conselho de
Administração, que fixará todas as condições da
emissão, estabelecendo se o aumento se dará por
subscrição pública ou particular, o preço e as condições
de integralização e as demais condições de emissão,
subscrição e integralização das ações dentro do capital
autorizado, bem como deliberar sobre o exercício do
direito de preferência, observadas as normas legais e
estatutárias. O limite do capital autorizado deverá ser
entendido como automaticamente ajustado em caso de
grupamento ou desdobramentos de ações.

Ajuste para esclarecer a forma de
atualização do limite do capital
autorizado e evitar dúvidas de
interpretação.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 3º – Dentro do limite do capital
autorizado, o Conselho de Administração poderá
deliberar a emissão de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, sem
que os acionistas tenham direito de preferência ou

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 3º – Dentro do limite do capital autorizado, o
Conselho de Administração poderá deliberar a emissão
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus
de subscrição, sem que os acionistas tenham direito de
preferência ou com redução do prazo para o exercício

Ajuste de termo definido.

com redução do prazo para o exercício do direito de
preferência previsto no artigo 171, Parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”),
desde que a colocação desses valores mobiliários
seja feita mediante (a) venda em bolsa ou por meio
de subscrição pública; ou (b) permuta por ações, em
oferta pública de aquisição de controle, nos termos
estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.

do direito de preferência previsto no artigo 171,
Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por
Ações”), desde que a colocação desses valores
mobiliários seja feita mediante (a) venda em bolsa ou
por meio de subscrição pública; ou (b) permuta por
ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos
termosestabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 4º – O Conselho de Administração poderá
outorgar, de acordo com planos de opção de compra
ou de subscrição de ações aprovados pela
Assembleia Geral, a seus administradores,
empregados e/ou prestadores de serviço, assim
como aos administradores, empregados e/ou
prestadores de serviço de suas Subsidiárias, sem
direito de preferência para os acionistas.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 4º – O Conselho de Administração poderá
outorgar ações, de acordo com planos de opção de
compra ou de subscrição de ações aprovados pela
Assembleia Geral, a seus administradores, empregados
e/ou prestadores de serviço, assim como aos
administradores, empregados e/ou prestadores de
serviço de suas Subsidiárias, sem direito de preferência
para os acionistas.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 5º – A Companhia poderá, por deliberação
do Conselho de Administração, adquirir as ações de
sua própria emissão para permanência em tesouraria
e posterior alienação, inclusive no âmbito de planos
de opção de compra de ações e planos de outorga de
ações ou subscrição de ações aos administradores,
empregados e/ou prestadores de serviços da
Companhia ou de suas Subsidiárias, aprovados nos
termos deste Estatuto Social, ou para cancelamento,
até o montante do saldo de lucro e de reservas,
exceto a reserva legal, sem diminuição do capital
social, observadas as normas expedidas pela

Artigo 5º – [...]
Parágrafo 5º – A Companhia poderá, por deliberação do
Conselho de Administração, adquirir as ações de sua
própria emissão para permanência em tesouraria e
posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de
opção de compra de ações e planos de outorga de ações
ou subscrição de ações aos administradores,
empregados e/ou prestadores de serviços da
Companhia ou de suas Subsidiárias, aprovados nos
termos deste Estatuto Social, ou para cancelamento, até
o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a
reserva legal, sem diminuição do capital social,
observadas as normas expedidas pela Comissão de

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e demais
disposições legais aplicáveis.

Valores Mobiliários (“CVM”) e demais disposições
regulamentares e legais aplicáveis.

Artigo 6º – A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e,
extraordinariamente, quando os interesses sociais
exigirem, mediante convocação na forma da lei e do
Estatuto Social. A Assembleia Geral será instalada e
presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração e, na sua ausência, pelo VicePresidente do Conselho de Administração, cabendo
ao Presidente da Assembleia Geral escolher o
Secretário da Mesa.

Artigo 6º – A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social para deliberar
sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das
Sociedades por Ações e, extraordinariamente, quando
os interesses sociais exigirem, mediante convocação na
forma da lei, da regulação e do Estatuto Social.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 1º – A Assembleia Geral será convocada
pelo Conselho de Administração, nos termos da lei,
em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze)
dias de antecedência, contado o prazo da primeira
publicação do anúncio. Não se realizando a
Assembleia Geral, será publicado novo anúncio de
segunda convocação, com antecedência mínima de 8
(oito) dias. Será dispensada a convocação se
verificada a presença da totalidade dos acionistas na
Assembleia Geral.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 12º – A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração, ou, nos termos dacasos
previstos em lei, em primeira convocação, com no
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, contado o
prazo da primeira publicação do anúncio. Não se
realizando a Assembleia Geral, será publicado novo
anúncio de segunda convocação, com antecedência
mínima de 8 (oito) diaspelo Conselho Fiscal ou por
acionistas, em qualquer caso conforme termos, prazos e
procedimentos
descritos
na
legislação
e
regulamentação aplicáveis. Será dispensada a
convocação se verificada a presença da totalidade dos
acionistas na Assembleia Geral.

Ajustes de numeração e de redação
para evitar dúvidas de interpretação.

Parágrafo 1º – A Assembleia Geral será instalada nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração e, na sua
ausência, pelo Vice- Presidente do Conselho de
Administração, cabendo ao Presidente da Assembleia
Geral escolher o Secretário da Mesa.
Ajustes de numeração e de redação
para esclarecer quem pode convocar
Assembleias Gerais e para que o
Estatuto acompanhe alterações legais e
regulamentares.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 2º – Compete ao Presidente e ao
Secretário da Assembleia Geral zelar pelo
cumprimento de quaisquer acordos de acionistas
arquivados na Companhia (coletivamente referidos
como “Acordo de Acionistas”), negando cômputo a
voto proferido com violação a tais acordos.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 2º – Compete ao Presidente e ao Secretário da
Assembleia Geral zelar pelo cumprimento de quaisquer
acordos de acionistas arquivados na Companhia
(coletivamente referidos como “Acordo de Acionistas”),
negando cômputo a voto proferido com violação a tais
acordos.

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da companhia
e concentração das disposições do
Estatuto que tratam de acordos de
acionistas no Capítulo XII.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 3º – Para tomar parte e votar na
Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante
documentação original ou cópia enviada por e-mail à
Companhia, a sua qualidade como acionista,
apresentando, preferencialmente até 2 (dois) dias de
antecedência da data da respectiva Assembleia
Geral, (i) documento de identidade e (ii)
comprovante expedido pela instituição depositária
referente às suas ações. Os procuradores de
acionistas deverão exibir as respectivas procurações
até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido
neste parágrafo 3º. Os originais dos documentos
referidos neste parágrafo 3º, ou suas cópias,
dispensada a autenticação e o reconhecimento de
firma, deverão ser exibidos à Companhia até o
momento da abertura dos trabalhos da respectiva
Assembleia Geral.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 3º – Para tomar parteparticipar e votar na
Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante
documentação original ou cópia enviada por e-mail à
Companhia, a sua qualidade como acionista,
apresentando, preferencialmente até 2 (dois) dias de
antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, (i)
documento de identidade e (ii) comprovante expedido
pela instituição depositária referente às suas ações. Os
procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas
procurações até o mesmo momento e pelo mesmo meio
referido neste parágrafo 3º. Os originais dos
documentos referidos neste parágrafo 3º, ou suas
cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento
de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o
momento da abertura dos trabalhos da respectiva
Assembleia Geral.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 4º – As atas de Assembleias Gerais devem
permitir o pleno entendimento das discussões
havidas na respectiva Assembleia Geral, ainda que
lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e

Artigo 6º – [...]
Parágrafo 4º – As atas de Assembleias Gerais
devemserão lavradas no livro próprio, devendo ser
assinadas pelos presentes após sua leitura e aprovação
e permitir o pleno entendimento das discussões havidas

Ajuste para esclarecer procedimentos
referentes às atas das Assembleias
Gerais.

trazer a identificação dos votos proferidos pelos
acionistas.

na respectiva Assembleia Geral, ainda que lavradas em
forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a
identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

Artigo 7º – [...]
(e) fixar a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, assim
como a dos membros do Conselho Fiscal, quando
instalado;

Artigo 7º – [...]
(e) fixar a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a
remuneração global e individual dos membros do
Conselho Fiscal, quando instalado

Ajuste para esclarecer as competências
da Assembleia em relação à fixação da
remuneração dos membros do
conselho Fiscal.

Artigo 7º – [...]
(g) reformar este Estatuto Social;

Artigo 7º – [...]
(g) reformaralterar este Estatuto Social

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 7º – [...]
(h) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores
mobiliários representativos de, ou conversíveis em,
ações da Companhia (inclusive debêntures
conversíveis) e criação ou emissão de bônus de
subscrição;

Artigo 7º – [...]
(h) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores
mobiliários representativos de, ou conversíveis em,
ações da Companhia (inclusiveexcetuadas as
debêntures conversíveis em ações) e criação ou emissão
de bônus de subscrição;, observadas as competências do
Conselho de Administração, dentro do limite do capital
autorizado, previstas no artigo 5º desse Estatuto Social;

Ajuste em linha com a Lei das
Sociedades por Ações e com o artigo 5º
do Estatuto, para evitar dúvidas de
interpretação quanto às competências
da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração.

Artigo 7º – [...]
(n) deliberar sobre a realização de oferta pública de
títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações
de emissão da Companhia, salvo no que se refere a
emissão de debêntures conversíveis em ações, nos
termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de
Sociedades por Ações;

Artigo 7º – [...]
(n) deliberar sobre a realização de oferta pública de
títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações de
emissão da Companhia, salvo no que se refere aà
emissão de debêntures conversíveis em ações, nos
termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Sociedades
por Ações;

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 7º – [...]

Artigo 7º – [...]
(s) dispensar a realização de oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) para saída do Novo Mercado; e

Ajuste para atribuir à Assembleia Geral
a competência deliberar sobre a
dispensa da realização de OPA para

saída do Novo Mercado, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 7º – [...]
(s) resolver os casos omissos no presente Estatuto
Social, observadas as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo
Mercado.

Artigo 7º – [...]
(t) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social,
observadas as disposições da Lei das Sociedades por
Ações e do Regulamento do Novo Mercado.

Ajuste de numeração.

Artigo 8º – Exceto nos casos previstos em lei e
observado o disposto neste Estatuto Social e nos
Acordos de Acionistas, as deliberações e aprovações
serão tomadas por acionistas representando a
maioria do capital social votante da Companhia
presentes à Assembleia Geral.

Artigo 8º – Exceto nos casos previstos em lei e observado
o disposto neste Estatuto Social e nos Acordos de
Acionistas, as deliberações e aprovações serão tomadas
por acionistas representando a maioria do capital social
votante da Companhia presentes à Assembleia
Geral.dos votos proferidos para cada deliberação, não se
computando os votos em branco.

Ajuste de redação para concentração
das disposições do Estatuto que tratam
de acordos de acionistas no Capítulo XII
e para refletir os termos da Lei das
Sociedades por Ações.

Artigo 9º – A Companhia será administrada por um
Conselho de Administração e por uma Diretoria.

Artigo 9º – A Companhia será administrada por um
Conselho de Administração e por uma Diretoria,
respeitadas as competências e atribuições de cada um
desses órgãos previstas na legislação, regulação e neste
Estatuto Social.

Ajuste
para
esclarecer
os
procedimentos e as competências dos
órgãos
da
administração
da
Companhia.

Artigo 9º – [...]
Parágrafo 2° – Os administradores da Companhia
deverão aderir ao Manual de Divulgação e Uso de
Informações e Política de Negociação de Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante
assinatura do termo respectivo

Artigo 9º – [...]

Ajuste
para
refletir
a
nova
nomenclatura da política aplicável, que
passa
a
unir
duas
políticas
anteriormente
existentes
em
documentos separados.

Parágrafo 2° – Os administradores da Companhia
deverão aderir ao Manual de Divulgação e Uso de
Informações e à “Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e Negociação de Valores Mobiliários de
Emissão da CompanhiaCentro de Imagem Diagnósticos
S.A.”, mediante assinatura do termo respectivo.

Artigo 9º – [...]
Parágrafo 3° – A Assembleia Geral fixará o montante
global da remuneração dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração efetuar a
distribuição da verba individualmente.

Artigo 9º – [...]

Artigo 9º – [...]
Parágrafo 4º – Quando devidamente registrados na
sede da Companhia, os Acordos de Acionistas serão
sempre observados pela Companhia e sua
administração. As obrigações e responsabilidades
resultantes dos Acordos de Acionistas serão
oponíveis a terceiros e os administradores da
Companhia zelarão por sua observância. O
Presidente da Assembleia Geral não poderá
computar o voto proferido por acionistas em
contrariedade com os termos dos Acordos de
Acionistas.

Artigo 9º – [...]

Artigo 9º – [...]
Parágrafo 5º – A Companhia e seus administradores
deverão realizar, de forma presencial ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro
meio que permita a participação a distância dos
interessados, em até 5 (cinco) dias úteis após a
divulgação de resultados trimestrais ou das
demonstrações financeiras, apresentação pública
sobre as informações divulgadas.
Parágrafo 6º – Os órgãos de administração da
Companhia devem buscar o engajamento dos
acionistas, favorecer a presença destes em

Artigo 9º – [...]
Parágrafo 4º – A Companhia e seus administradores
deverão realizar, de forma presencial ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro
meio que permita a participação a distância dos
interessados, em até 5 (cinco) dias úteis após a
divulgação de resultados trimestrais ou das
demonstrações financeiras, apresentação pública sobre
as informações divulgadas.

Parágrafo 3° – A Assembleia Geral fixará o montante
global da remuneração dos administradores, cabendo
ao Conselho de Administração efetuardeliberar sobre a
distribuição da verba individualmente., excetuada a
remuneração individual do Conselho Fiscal.

Ajustes para esclarecer o procedimento
para fixação da remuneração dos
administradores.

Ajuste para aprimoramento da
Parágrafo 4º – Quando devidamente registrados na sede governança corporativa da Companhia
da Companhia, os Acordos de Acionistas serão sempre e reorganização das disposições do
Estatuto que tratam de acordos de
observados pela Companhia e sua administração. As
acionistas no Capítulo XII.
obrigações e responsabilidades resultantes dos Acordos
de Acionistas serão oponíveis a terceiros e os
administradores da Companhia zelarão por sua
observância. O Presidente da Assembleia Geral não
poderá computar o voto proferido por acionistas em
contrariedade com os termos dos Acordos de Acionistas.

Parágrafo 65º – Os órgãos de administração da
Companhia devem buscar o engajamento dos
acionistas, favorecer a presença destes em Assembleia

Ajustes de numeração.

Assembleia Geral e o correto entendimento das
matérias a serem deliberadas, bem como facilitar a
indicação e eleição de candidatos ao Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, quando instalado,
de acordo com as normas estabelecidas pela CVM.

Geral e o correto entendimento das matérias a serem
deliberadas, bem como facilitar a indicação e eleição de
candidatos ao Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, quando instalado, de acordo com as normas
estabelecidas pela CVM.

Artigo 10 – O Conselho de Administração será
composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11
(onze) membros efetivos, acionistas ou não, pessoas
naturais, residentes no País, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá
indicar dentre eles 1 (um) Presidente do Conselho de
Administração e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho
de Administração. Os cargos de Presidente do
Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão
ser acumulados pela mesma pessoa, observadas as
exceções previstas no Regulamento do Novo
Mercado.

Artigo 10 – O Conselho de Administração será composto
por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11 (onze)
membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais,
residentes no País, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre eles 1
(um) Presidente do Conselho de Administração e 1 (um)
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os
cargos de Presidente do Conselho de Administração,
Vice-Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia
não poderão ser acumulados pela mesma pessoa,
observadas as exceções previstas noobservados os
termos do Regulamento do Novo Mercado.

Ajustes para adequação aos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 2º – No mínimo 20% (vinte por cento) dos
membros do Conselho de Administração da
Companhia
deverão
ser
Conselheiros
Independentes, sendo que a condição de Conselheiro
Independente deverá constar expressamente e
obrigatoriamente na ata da Assembleia Geral de
Acionistas que eleger referidos membros, sendo
também considerados como independentes os
conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista
pelo Artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações. Quando, em decorrência da

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 2º – No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento) dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, o que for maior, deverão ser Conselheiros
Independentesconselheiros independentes conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, sendo que
a condição de Conselheiro Independenteconselheiro
independente deverá ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger e constar expressamente e
obrigatoriamente na ata dade tal Assembleia Geral de
Acionistas que eleger referidos membros, sendo
também considerados como independentes os

Ajustes para adequação aos termos do
Regulamento do Novo Mercado e para
esclarecer os procedimentos de
deliberação em relação à condição de
independência dos conselheiros.

observância do percentual referido neste parágrafo
2º, resultar número fracionário de conselheiros,
proceder-se-á ao arredondamento (i) para o número
inteiro imediatamente superior, quando a fração for
igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) e (ii) para o
número inteiro imediatamente inferior, quando a
fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista pelo
Artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por
Ações. Quando, em decorrência da observância do
percentual referido neste parágrafo 2º, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento (i) para o número inteiro
imediatamente superior, quando a fração for igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos)e (ii) para o número inteiro
imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5
(cinco décimos)..

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 3º – O conselheiro deve ter reputação
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em
sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou
representar interesse conflitante com a Companhia.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 3º – OCada conselheiro deve ter reputação
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes
da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse
conflitante com a Companhia.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 5º – Em caso de impedimento ou ausência
temporários, o conselheiro impedido ou ausente
temporariamente poderá indicar entre os membros
do Conselho de Administração, aquele que o
representará o qual agirá, inclusive para efeito de
votação em reuniões do Conselho de Administração,
por si e pelo substituído ou representado, ressalvado
eventual membro do Conselho de Administração
eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da
Lei das Sociedades por Ações, o qual poderá ser
representado por seu suplente, caso este tenha sido
eleito nos termos da legislação aplicável.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 5º – Em caso de impedimento ou ausência
temporários, o conselheiro impedido ou ausente
temporariamente poderá indicar entre os membros do
Conselho de Administração, aquele que o
representaráser representado por outro conselheiro
indicado, por escrito, o qual agirá, inclusive para efeito
de votação em reuniões do Conselho de Administração,
por si e pelo substituído ou representado, ressalvado
eventual membro do Conselho de Administração eleito
nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações, o qual poderá ser representado
por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos
da legislação aplicável.

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia
e para refletir a Lei das Sociedades por
Ações.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 6º – Em caso de impedimento, ausência
permanente ou renúncia de qualquer dos
conselheiros durante o mandato para o qual foi
eleito, caberá aos conselheiros remanescentes
indicar o seu substituto e tal indicação servirá até a
primeira Assembleia Geral que ocorrer após tal
indicação, nos termos do artigo 150 da Lei das
Sociedades por Ações, exceto no caso de
impedimento, ausência permanente ou renúncia de
membro do Conselho de Administração eleito nos
termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das
Sociedades por Ações, o qual substituído por seu
suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da
legislação aplicável.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 6º – [...]
Parágrafo 6º – Na ausência ou impedimento temporário
do Presidente do Conselho de Administração, a
presidência do Conselho de Administração será exercida
pelo Vice-Presidente Conselho de Administração. Na
ausência ou impedimento temporário e simultâneos do
Presidente e do Vice-Presidente Conselho de
Administração, a presindência será exercida por
conselheiro indicado pelo Presidente por escrito.

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia
e para refletir a Lei das Sociedades por
Ações.

Artigo 10 – [...]
Parágrafo 7º – Em caso de destituição, morte, renúncia,
impedimento, comprovado, invalidez ou ausência
permanente ou renúnciainjustificada por mais de 30
(trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que
leve à vacância definitiva do cargo de qualquer dos
conselheiros durante o mandato para o qual foi eleito,
caberá aos conselheiros remanescentes indicarà maioria
do Conselho de Administração nomear o seu substituto
e tal indicação servirá até a primeira Assembleia Geral
que ocorrer após tal indicaçãonomeação, nos termos do
artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, exceto no
caso de impedimento, ausência permanente ou
renúnciaqualquer evento que leve à vacância definitiva
do cargo de membro do Conselho de Administração
eleito nos termos do artigo 141, parágrafosparágrafo 4º
e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual substituído
por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos
da legislação aplicável. O substituto que for eleito na
Assembleia Geral seguinte para preencher o cargo vago

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia
e para refletir a Lei das Sociedades por
Ações.

deverá cumprir o restante do prazo de gestão do
substituído.
Artigo 10 – [...]
Parágrafo 8º – Se ocorrer vacância definitiva da maioria
dos cargos do Conselho de Administração, a Assembleia
Geral deverá ser convocada para realizar nova eleição.
Sempre que a eleição para o Conselho de Administração
for realizada nos termos do artigo 141 da Lei das
Sociedades por Ações, a vacância definitiva do cargo de
qualquer membro do Conselho de Administração eleito
pelo regime de voto múltiplo implicará a destituição dos
demais membros do Conselho de Administração
também eleitos pelo regime de voto múltiplo, devendo
ser realizada nova eleição.

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia
e para refletir a Lei das Sociedades por
Ações.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 3º – O quórum de instalação de reunião do
Conselho de Administração, em primeira
convocação, será da maioria absoluta dos membros
em exercício do Conselho de Administração e, em
segunda convocação, a ser objeto de nova
comunicação na forma do parágrafo 1º deste artigo,
será de no mínimo 2 (dois) dos membros em
exercício do Conselho de Administração, observado
o previsto nos Acordos de Acionistas.

Artigo 11 – [...]

Ajuste de redação considerando a
reorganização das disposições do
Estatuto que tratam de acordos de
acionistas no Capítulo XII.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – Além de outras matérias previstas em
lei, compete ao Conselho de Administração, por
deliberação tomada pela maioria de seus membros:

Artigo 11 – [...]

Parágrafo 3º – O quórum de instalação de reunião do
Conselho de Administração, em primeira convocação,
será da maioria absoluta dos membros em exercício do
Conselho de Administração e, em segunda convocação,
a ser objeto de nova comunicação na forma do
parágrafo 1º deste artigo, será de no mínimo 2 (dois) dos
membros em exercício do Conselho de Administração,
observado o previsto nos Acordos de Acionistas.

Parágrafo 7º – Além de outras matérias previstas em lei
e neste Estatuto Social, compete ao Conselho de
Administração, por deliberação tomada pela maioria de
seus membros:

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(d) aprovar qualquer negócio entre, de um lado, os
acionistas ou administradores da Companhia ou suas
Partes Relacionadas e, de outro, a Companhia ou
suas Subsidiárias, que somente serão permitidos em
condições de mercado;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(d) aprovar qualquer negócio entre, de um lado, os
acionistas ou administradores da Companhia ou suas
Partes Relacionadas e, de outro, a Companhia ou suas
Subsidiárias, que somente serão permitidos em
condições de mercado;aprovar toda e qualquer
transação entre a Companhia e Partes Relacionadas
(conforme definido na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia), excetuadas (i) as que
correspondam a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor dos ativos totais da Companhia constantes do
último balanço aprovado, cuja aprovação competirá à
Assembleia Geral e (ii) as transações envolvendo as
Subsidiárias com Participação Relevante (conforme
definido na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia), cuja aprovação competirá
à Diretoria, observados os termos da Política de
Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

Ajustes para refletir a versão atualizada
da Política de Transações entre Partes
Relacionadas da Companhia e as
alterações legislativas introduzidas pela
Lei n° 14.195/21, que prevê, dentre
outras alterações, as hipóteses em que
a aprovação de transações com partes
relacionadas pela Assembleia Geral é
obrigatória.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(i) aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com
cargo de diretor ainda que não estatutário;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(i) aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com
cargo de diretor ainda que não estatutário;

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação e esclarecimento de
que essa atribuição se refere às
contratações de pessoal, enquanto a
atribuição do item seguinte se refere à
eleição de diretores para a Diretoria
estatutária.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(k) fixar a política salarial e planos de incentivos aos
empregados, médicos e Diretores;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(k) fixar a política salarial e planos de incentivos aos
empregados, médicos e Diretores, observada a
competência privativa da Assembleia Geral para

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia,
esclarecendo
os
limites
das
competências do Conselho de
Administração e da Assembleia,

deliberar sobre planos de opções de ações (stock option)
ou instrumentos similares que envolvam a emissão de
ações de emissão da Companhia ou de suas subsidiárias
ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de
qualquer administrador ou empregado da Companhia
ou de suas subsidiárias;

refletindo, também, as disposições
legais aplicáveis.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(m) aprovar o orçamento anual e suas respectivas
alterações;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(m) aprovar o orçamento anual da Companhia e suas
respectivas alterações;

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(n) aprovar associações ou joint ventures;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(n) aprovar associações ou joint ventures envolvendo a
Companhia;

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(o) manifestar-se sobre os termos e condições e
aprovar propostas para reorganizações societárias,
aumento de capital entre outras transações que
resultarem na mudança de controle da Companhia e
consignar se essas operações asseguram tratamento
justo e equitativo aos acionistas da Companhia

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(o) (1) manifestar-se sobre os termos e condições e
aprovar propostas para reorganizações societárias,
aumento de capital – dentro do limite do capital
autorizado – entre outras transações que
resultarempossam resultar na mudança de controle da
Companhia e, observadas as previsões desse Estatuto,
bem como as previsões legais e regulamentares
aplicáveis referentes à alteração do controle da
Companhia; e (2) consignar se essas operações
asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas
da Companhia, observada, em todos os casos, a
competência privativa da Assembleia Geral para
deliberar sobre transformação, fusão, incorporação,
cisão, dissolução e liquidação da Companhia;

Ajustes para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia,
esclarecendo
os
limites
das
competências do Conselho de
Administração e da Assembleia,
refletindo, também, as disposições
legais aplicáveis e as previsões de
outros
Artigos
do
Estatuto,
notadamente nos Artigos 5º e 7º.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(p) aprovar a realização de acordos com credores
para evitar a falência;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(q) (p) aprovar a realização de acordos com credores
para evitar a falênciarenegociar termos e condições de
dívidas contratadas e/ou garantidas pela Companhia;

Ajustes de redação para aprimorar a
governança corporativa da Companhia
e evitar dúvidas de interpretação sobre
as atribuições do Conselho de
Administração em relação à celebração
de acordos com credores da
Companhia, ampliando o escopo dos
acordos contemplados por essa
atribuição.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(q) aprovar a criação de comitês de assessoramento
da Companhia, bem como a eleição de seus membros
e aprovação de seus respectivos regimentos
internos;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(r) (q) aprovar a criação de comitês técnicos, consultivos
e de assessoramento da Companhia, bem como a
eleição de seus membros e aprovação de seus
respectivos regimentos internos;

Ajustes numeração e de redação para
evitar dúvidas de interpretação.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(r) autorizar a amortização, resgate ou recompra de
ações da própria Companhia para manutenção em
tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar
sobre a eventual alienação das ações porventura em
tesouraria;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(s) (r) autorizar a amortização, resgate ou recompra de
ações da própriadeliberar sobre (1) a aquisição, pela
Companhia, de ações de sua emissão para manutenção
em tesouraria ou, e (2) o cancelamento, bem como
deliberar sobre ou a eventual alienação dasde ações
porventuramantidas em tesouraria;, observada a
competência privativa da Assembleia Geral para os
casos previstos na Instrução da CVM nº 567, de 17 de
setembro de 2015, conforme alterada;

Ajustes de numeração e para
compatibilizar a atribuição do Conselho
de Administração à Instrução da CVM
nº 567.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(t) deliberar sobre a aprovação da prática de doação
a entidades beneficentes, membros de partidos

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(u) (t) deliberar sobre a aprovação da prática de
doaçãodoações, pela Companhia, a entidades

Ajustes de numeração e de redação
para evitar dúvidas de interpretação.

políticos e partidos políticos, na medida permitida
pela lei, exceto a prestação de serviços para
entidades beneficentes realizadas de acordo com as
práticas usuais da Companhia

beneficentes, membros de partidos políticos e partidos
políticos, na medida permitida pela lei e
regulamentação, exceto a prestação de serviços para
entidades beneficentes realizadas de acordo com as
práticas usuais da Companhia;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(v) deliberar sobre a aprovação das matérias
previstas nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p), (q) e (s)
do artigo 7º, quando relacionadas a quaisquer das
Subsidiárias da Companhia;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(v) deliberar sobre a aprovação das matérias previstas
nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p), (q) e (s) do artigo 7º
desse Estatuto Social, quando relacionadas a quaisquer
das Subsidiárias da Companhia;

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(w) aprovar o cancelamento voluntário de listagem
de emissor da Companhia na B3;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(w) aprovar o cancelamento voluntário de listagem de
emissor da Companhia na B3;deliberar sobre oferta
pública a ser lançada pela própria Companhia para saída
do Novo Mercado ou de qualquer outro mercado no
qual as ações da Companhia forem negociadas;

Ajuste para adequação aos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(x) deliberar sobre as políticas, regimentos e códigos
obrigatórios nos termos das normas editadas pela CVM,
do Regulamento do Novo Mercado e da legislação
aplicável à Companhia;

Ajuste em linha com os termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(y) deliberar sobre o orçamento do comitê de auditoria
da Companhia, da área de auditoria interna e de

Ajuste em linha com os termos do
Regulamento do Novo Mercado.

eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos
termos desse Estatuto Social;

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(x) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre
qualquer oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da referida OPA, no qual se manifestará, ao
menos: (i) sobre a conveniência e oportunidade da
OPA quanto ao interesse da Companhia e do
conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao
preço e aos potenciais impactos para a liquidez das
ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; e

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(z) deliberar sobre as atribuições da área de auditoria
interna da Companhia;;

Ajuste em linha com os termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 7º – [...]
(w) (aa) (x) elaborar e divulgar parecer
fundamentado sobremanifestar-se, favorável ou
contrariamente, a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as
ações de emissão da Companhia, por meio de parecer
prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
contados da publicação do edital da referida OPA, no
qual se manifestará, ao menosque deverá abordar, no
mínimo: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA
quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de
seusdos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto
aosos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e
(y)
a respeito de(iii) as alternativas à aceitação da
OPA de ações disponíveis no mercado, sendo certo; (iv)
outros pontos que o parecer do Conselho de
Administração deve abranger a opinião fundamentada
favorável ou contráriaà aceitação da OPA, alertando que
é de responsabilidade de cada acionista a decisão final
sobre a referida aceitação; econsiderar pertinentes,
bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis; e

Ajuste de numeração e para adequação
aos termos do Regulamento do Novo
Mercado..

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 8º – Os valores previstos no parágrafo 7º
deste artigo 11 serão ajustados anualmente, no início
de cada exercício social, com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior ou,
na sua falta, por outro índice que venha a substituílo.

Artigo 11 – [...]
Parágrafo 8º – Os valores previstos no parágrafo 7º
deste artigo 11 serão ajustados anualmente, no início de
cada exercício social, com base na variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE),
ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro
índice que venha a substituí-lo.

Ajuste de redação para simplificação de
referência cruzada.

Artigo 12 – A Diretoria da Companhia será composta
por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez)
membros, pessoas naturais, residentes no País,
acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor Financeiro, um Diretor Médico, um Diretor de
Relações com Investidores e os demais Diretores sem
designação específica, podendo as funções de
Diretor de Relações com Investidores ser acumuladas
em outro Diretor.

Artigo 12 – A Diretoria da Companhia será composta
por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez)
membros, pessoas naturais, residentes no País,
acionistas ou não, sendo obrigatoriamente um Diretor
Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo
Financeiro, um Diretor Vice-Presidente Médico, e um
Diretor de Relações com Investidores e, sendo os demais
Diretores sem designação específica, podendo as
funçõesinclusive ser atribuída a função de Diretor VicePresidente a até 2 (dois) Diretores sem designação
específica. A função de Diretor de Relações com
Investidores pode ser acumuladas emacumulada por
outro Diretor.

Ajuste para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia
e para esclarecer os cargos obrigatórios
de Diretores, bem como detalhar a
possibilidade de atribuição de funções
de Vice-Presidente a diretores sem
designação específica.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 2º – Os membros da Diretoria não
reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos
cargos até a posse dos novos Diretores.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 2º – Os membros da Diretoria não reeleitos
permanecerãodeverão permanecer em seus cargos e no
exercício dos respectivos cargosde suas funções até a
posse dos novos Diretores eleitos para substituí-los.

Ajuste de redação para esclarecer a
transição entre Diretores até a posse
dos novos membros eleitos.

Artigo 12 – [...]

Artigo 12 – [...]

Ajuste de redação para esclarecimento
de termo definido.

Parágrafo 3º – Na hipótese de impedimento
definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á o
seguinte:

Parágrafo 3º – Na hipótese de impedimento definitivo
ou vacância do cargo de Diretor, observar-se-á o
seguinte:

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 3º – [...]
(a) quando do Diretor Presidente ou do Diretor
Financeiro, será imediatamente convocada reunião
do Conselho de Administração para que seja
preenchido o cargo; e

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 3º – [...]
(a) quando do Diretor Presidente ou do Diretor VicePresidente
Administrativo
Financeiro,
será
imediatamente convocada reunião do Conselho de
Administração para que seja preenchido o cargo; e

Ajuste de redação para atualização da
nomenclatura do cargo, em linha com
os ajustes feitos no caput deste Artigo.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 3º – [...]
(b) nos demais casos, será realizada dentro de 30
(trinta) dias, no máximo, reunião do Conselho de
Administração para eleição do substituto, que
completará o mandato do Diretor substituído.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 3º – [...]
(b) nos demais casos, será realizada dentro de 30 (trinta)
dias, no máximo, reunião do Conselho de Administração
para eleição do substituto, que completará o mandato
do Diretor substituído. Até a realização da referida
reunião do Conselho de Administração, o substituto
provisório será escolhido pelo Diretor Presidente,
dentre um dos Diretores, o qual acumulará mais de uma
função.

Ajustes para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia,
esclarecendo o procedimento para
indicação de substituto provisório para
Diretores.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – Compete aos Diretores:

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – Compete aos Diretores:À Diretoria
compete, especialmente:

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – [...]
(a) representar a Companhia, nos termos desse Estatuto
Social, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente,
podendo receber citações e praticar todos os atos de

Ajuste para evitar dúvidas de
interpretação e refletir a prática da
Companhia e os termos previstos no
Regimento Interno da Diretoria.

gestão dos negócios sociais, nos limites da lei e do
Estatuto Social;
Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – [...]
(d) aprovar a celebração, pela Companhia de toda e
qualquer transação envolvendo a Companhia e as
Subsidiárias com Participação Relevante ou entre as
Subsidiárias com Participação Relevante, nos termos da
regulamentação aplicável e da Política de Transações
com Partes Relacionadas da Companhia; e

Ajuste para refletir a versão atualizada
da Política de Transações entre Partes
Relacionadas da Companhia.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – [...]
(f) propor iniciativas, planos de negócio e políticas, bem
como conduzir as operações diárias da Companhia;

Ajuste para conferir agilidade a
atividade diária da Companhia,
esclarecer a prática adotada pela
Companhia e refletir a os termos
previstos Regimento Interno da
Diretoria.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – [...]
(g) executar a política de gestão de riscos da Companhia
e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais
necessidades de revisão dessa política, em função de
alterações nos riscos a que a Companhia está exposta; e

Ajuste para conferir agilidade a
atividade diária da Companhia,
esclarecer a prática adotada pela
Companhia e refletir a os termos
previstos Regimento Interno da
Diretoria.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 5º – [...]
(h) implementar e manter mecanismos, processos e
programas eficazes de monitoramento e divulgação do
desempenho financeiro e operacional e dos impactos
das atividades da Companhia na sociedade e no meio
ambiente.

Ajuste para conferir agilidade a
atividade diária da Companhia,
esclarecer a prática adotada pela
Companhia e refletir a os termos
previstos Regimento Interno da
Diretoria.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º – Compete, ainda, ao:

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º - Compete, ainda, ao:

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º – [...]
(b) Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que
lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de
Administração: (i) organizar e supervisionar as
atividades administrativas das áreas de finanças da
Companhia; (ii) coordenar o controle e
movimentação financeira da Companhia zelando por
sua saúde econômica e financeira; e (iii) gerenciar o
orçamento, controlar despesas, implantar controles
e reportar o desempenho financeiro da Companhia.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º – [...]
(b) Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro,
dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i)
organizar e supervisionar as atividades administrativas
das áreas de finanças da Companhia; (ii) coordenar o
controle e movimentação financeira da Companhia
zelando por sua saúde econômica e financeira; e (iii)
gerenciar o orçamento, controlar despesas, implantar
controles e reportar o desempenho financeiro da
Companhia.

Ajuste de redação para atualização da
nomenclatura do cargo, em linha com
os ajustes feitos no caput deste Artigo.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º – [...]
(c) Diretor Médico, dentre outras atribuições que lhe
venham a ser estabelecidas pelo Conselho de
Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e
supervisionar os assuntos médicos da Companhia; e
(ii) prestar informações atualizadas sobre todos os
assuntos médicos da Companhia.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 6º – [...]
(c) Diretor Vice-Presidente Médico, dentre outras
atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo
Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar,
dirigir e supervisionar os assuntos médicos da
Companhia; e (ii) prestar informações atualizadas sobre
todos os assuntos médicos da Companhia.

Ajuste de redação para atualização da
nomenclatura do cargo, em linha com
os ajustes feitos no caput deste Artigo.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 7º – O Conselho de Administração poderá
estabelecer atribuições e competências adicionais às
descritas acima, bem como atribuições e
competências aos Diretores sem designação
específica, de acordo com os interesses da
Companhia.

Artigo 12 – [...]
Parágrafo 7º – O Conselho de Administração poderá
estabelecer atribuições e competências adicionais às
descritas acima, bem comoe deverá estabelecer as
atribuições e competências aosdos Diretores sem
designação específica no ato societário de sua eleição,
de acordo com os interesses da Companhia.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação e aprimorar a
governança corporativa da Companhia.

Artigo 14 – Quaisquer atos e documentos que
importem em responsabilidade ou obrigação para a
Companhia, nos termos estabelecidos no artigo 12,
parágrafo 5º, item (c) acima, serão obrigatoriamente
assinados:

Artigo 14 – Quaisquer atos e documentos que importem
em responsabilidade ou obrigação para a Companhia,
nos termos estabelecidos no artigo 12, parágrafo 5º,
item (c) acima, serão obrigatoriamente assinados:

Ajuste de referência cruzada.

Artigo 14 – [...]
(a) por 2 (dois) Diretores, sendo um deles
necessariamente o Diretor Financeiro;
(b) pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um)
procurador, desde que a procuração que constituir o
referido procurador seja assinada por 2 (dois)
Diretores em conjunto, sendo um deles
necessariamente o Diretor Financeiro;
(c) por 2 (dois) procuradores, desde que a procuração
que constituir os referidos procuradores seja
assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo
um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
(d) por 1 (um) único procurador, desde que mediante
procuração outorgada com poderes específicos,
nomeado por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo
um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
(e) por qualquer Diretor ou procurador, de forma
isolada, nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e na prestação de depoimento
pessoal.
Parágrafo 1º – A nomeação de procuradores da
Companhia deverá sempre ser feita por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor
Financeiro. As procurações deverão especificar os
poderes conferidos e, com exceção daquelas para

Artigo 14 – [...]
(a) por 2 (dois) Diretores, sendo um deles
necessariamente
o
Diretor
Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(b) pelo Diretor Vice-Presidente Administrativo
Financeiro em conjunto com 1 (um) procurador, desde
que a procuração que constituir o referido procurador
seja assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo
um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(c) por 2 (dois) procuradores, desde que a procuração
que constituir os referidos procuradores seja assinada
por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles
necessariamente
o
Diretor
Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(d) por 1 (um) único procurador, desde que mediante
procuração outorgada com poderes específicos,
nomeado por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um
deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(e) por qualquer Diretor ou procurador, de forma
isolada, nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e na prestação de depoimento
pessoal.

Ajustes de redação para atualização da
nomenclatura do cargo, em linha com
os ajustes feitos no caput deste Artigo.

fins judiciais, terão um período de validade limitado
ao máximo de 1 (um) ano.

Parágrafo 1º – A nomeação de procuradores da
Companhia deverá sempre ser feita por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor
Vice-Presidente
Administrativo
Financeiro.
As
procurações deverão especificar os poderes conferidos
e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um
período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.

Artigo 15 – O Conselho Fiscal, com as atribuições e
poderes previstos na lei, funcionará em caráter não
permanente e somente será instalado a pedido de
acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei
das Sociedades por Ações, sendo composto por 3
(três) membros efetivos e igual número de suplentes.
À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal
caberá fixar a respectiva remuneração.

Artigo 15 – O Conselho Fiscal, com as atribuições e
poderes previstos na lei, funcionará em caráter não
permanente e somente será instalado a pedido de
acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei
das Sociedades por Açõesnos termos da legislação
aplicável, sendo composto por 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não,
sendo admitida a reeleição, em caso de reinstalação.

Ajuste de redação e para compatibilizar
a redação com o disposto na Lei das
Sociedades por Ações.

Artigo 15 – [...]
Parágrafo 1º – Os membros do Conselho Fiscal serão
eleitos pela Assembleia Geral em que houver pedido de
instalação do órgão e seus mandatos terminarão sempre
na Assembleia Geral Ordinária subsequente à sua
eleição. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal
caberá fixar a respectiva remuneração dos seus
membros.

Ajustes de numeração e de redação e
para aprimoramento da governança
corporativa e para compatibilizar a
redação com o disposto na Lei das
Sociedades por Ações.

Artigo 15 – [...]
Parágrafo Primeiro2º – AEm caso de instalação do
Conselho Fiscal, a posse dos seus membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se instalado, estará
condicionada à assinatura do termo de posse, que
deverá contemplar sua sujeição à cláusula

Ajustes de numeração e de redação
para evitar dúvidas de interpretação e
para compatibilizar a redação com o
disposto na Lei das Sociedades por
Ações.

Artigo 15 –
Parágrafo Primeiro – A posse dos membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se instalado,
estará condicionada à assinatura do termo de posse,
que deverá contemplar sua sujeição à cláusula

compromissória referida no artigo 24, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

compromissória referida no artigo 24 desse Estatuto
Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.

Artigo 15 –
Parágrafo Segundo – As atas das reuniões do
Conselho Fiscal devem observar as mesmas regras e
divulgação das atas do Conselho de Administração da
Companhia.

Artigo 15 – [...]
Parágrafo Segundo3º – As atas das reuniões do
Conselho Fiscal serão presididas por seu Presidente em
exercício, que designará o secretário da reunião, e suas
deliberações serão registradas em ata, em livro próprio,
pelo secretário da reunião. As atas de reunião do
Conselho Fiscal devem observar as mesmas regras e
divulgação dasser redigidas com clareza e registrar as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos
divergentes e as abstenções de voto.

Ajustes de numeração e para
compatibilizar a redação com o
disposto na Lei das Sociedades por
Ações, aprimorar a redação e refletir o
artigo 11, parágrafo 4º do Estatuto
Social.

Artigo 16 – O exercício social terá início em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao
levantamento das demonstrações financeiras
exigidas por lei, que deverão ser examinadas por
auditores externos, devidamente registrados na
CVM.

Artigo 16 – O exercício social terá início em 1º de janeiro
e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de
cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento
das demonstrações financeiras exigidas por lei, que
deverão ser examinadasauditadas por auditores
externos, devidamente registrados na CVM.

Ajuste para evitar dúvidas de
interpretação e refletir as normas
aplicáveis.

Artigo 16 – [...]
Parágrafo Único – Do resultado do exercício serão
inicialmente deduzidos, antes de qualquer destinação,
os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de
renda e demais tributos sobre o lucro, se houver.

Ajustes de numeração e para refletir a
regulamentação aplicável à destinação
de resultados da Companhia.

Artigo 17 – OJuntamente com as demonstrações
financeiras do exercício, o Conselho de Administração
apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a
destinação do lucro líquido apurado em cada exercício,

Ajustes para aprimoramento do
detalhamento sobre a destinação do
lucro
líquido
da
Companhia,
observando as normais aplicáveis.

Artigo 17 – O Conselho de Administração
apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a
destinação do lucro líquido apurado em cada
exercício, nos termos da lei, observada a seguinte

ordem de destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a
formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por
cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por
cento) para o pagamento de dividendo obrigatório;
(c) até 70% (setenta por cento) para a formação de
reserva de investimento que tem por finalidade
financiar a expansão das atividades da Companhia,
cujo saldo somado às demais reservas de lucro da
Companhia, exceto as para contingências, incentivos
fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o
capital social; (d) o saldo remanescente, se houver,
para distribuição aos acionistas, nos termos da lei.

nos termos da lei, que remanescer após as deduções ou
acréscimos observada a seguinte ordem descrescente
de destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social.
No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido
do montante das reservas de capital de que trata o
parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por
Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social
da Companhia, não será obrigatória a destinação de
parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento de
dividendo obrigatório; , diminuído ou acrescido dos
seguintes valores: (i) importância destinada à
constituição de reserva legal; e (ii) importância
destinada à formação de reserva para contingências e
reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores. No exercício em que o montante do
dividendo obrigatório, ultrapassar a parcela realizada do
lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração, destinar o
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações; e
(c) até 70% (setenta por cento) do saldo remanescente
para a formação de reserva de investimento que tem
por finalidade financiar a expansão das atividades da
Companhia, cujo saldo somado às demais reservas de
lucro da Companhia, exceto as para contingências,

incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá
ultrapassar o capital social; .
(d) o saldo remanescente, se houver, para distribuição
aos acionistasserá deliberada pela Assembleia Geral, nos
termos da leiLei das Sociedades por Ações.
Artigo 17 – [...]
Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá levantar
balanços intermediários mensais, trimestrais ou
semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Artigo 17 – [...]
Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá levantar balanços
intermediários mensais, trimestrais ou semestraisem
periodicidade inferiorior à anual e distribuir os lucros
neles evidenciados., observadas as regras previstas na
legislação aplicável, em especial o artigo 204 da Lei das
Sociedades por Ações.

Ajustes para aprimoramento do
detalhamento sobre a distribuição de
dividendos
intermediários
e
intercalares.

Artigo 17 – [...]
Parágrafo 2º – Por deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá declarar o
pagamento aos acionistas de juros sobre capital
próprio e imputá-los ao pagamento do dividendo
obrigatório.

Artigo 17 – [...]
Parágrafo 2º – Por deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá declarar o
pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio
e imputá-los.

Ajuste de redação para realocação da
redação e divisão do conteúdo do
Parágrafo.

Artigo 17 – [...]
Parágrafo 3º – Os dividendos distribuídos e os juros
sobre o capital próprio declarados nos termos deste
Capítulo podem ser imputados ao pagamento do
dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.

Ajustes para aprimoramento do
detalhamento sobre o dividendo
obrigatório, observando as normais
aplicáveis.

Artigo 18 – A alienação direta ou indireta de controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição de que o adquirente de
controleControle se obrigue a realizar oferta pública de

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 18 – A alienação direta ou indireta de controle
da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente de controle se obrigue a realizar oferta

pública de aquisição das ações dos demais acionistas
da Companhia, observando as condições e os prazos
previstos na legislação e na regulamentação em vigor
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
alienante.

aquisiçãoOPA das ações dos demais acionistas da
Companhia, observando as condições e os prazos
previstos na legislação e na regulamentação em vigor e
no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
alienante.
Artigo 18 – [...]
Parágrafo 1º – “Controle” significa, cumulativamente,
(a) o poder de eleger a maioria dos administradores e (b)
a titularidade de valores mobiliários que assegure, de
modo permanente, a maioria de votos nas deliberações
da Assembleia Geral.

Ajuste para inclusão de termo definido,
buscando o aprimoramento das
redações que empregam esse termo no
Estatuto Social.

Artigo 19 – [...]
Parágrafo 1º – A saída voluntária do Novo Mercado
pela Companhia será precedida de OPA, salvo na
hipótese prevista no artigo 20 deste Estatuto Social.
Caso a saída voluntária seja precedida de OPA, essa
deverá observar os procedimentos previstos na
regulamentação editada pela CVM sobre ofertas
públicas de aquisição de ações para cancelamento de
registro de companhia aberta.

Artigo 19 – [...]
Parágrafo 1º – A saída voluntária do Novo Mercado pela
Companhia será precedida de OPA, salvo na hipótese
prevista no artigo 20 deste Estatuto Social. Caso a saída
voluntária seja precedida de OPA, essa deverá observar
os procedimentos previstos na regulamentação editada
pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de
açõesOPAs para cancelamento de registro de
companhia aberta.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 20 – A saída voluntária do Novo Mercado pode
ocorrer independentemente da realização da OPA
mencionada no artigo 19 na hipótese de dispensa
aprovada em Assembleia Geral.

Artigo 20 – A saída voluntária do Novo Mercado pode
ocorrer independentemente da realização da OPA
mencionada no artigo 19 desse Estatuto Social na
hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 23 – A Companhia entrará em liquidação nos
casos e pelo modo previsto em lei, ou ainda de
acordo com o que determinar a Assembleia Geral.
Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta

Artigo 23 – A Companhia se dissolverá e entrará em
liquidação nos casos e pelo modo previsto em lei, ou
ainda de acordo com o que determinar a Assembleia
Geral. Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral,

Ajuste para aprimoramento da
descrição do processo de dissolução da
Companhia.

deverá eleger e nomear o liquidante. Caso ainda não
esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral
o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de
liquidação.

esta deverá estabelecer a forma de liquidação, eleger e
nomear o liquidante. Caso, instalar o Conselho Fiscal
para todo o período da liquidação, caso ainda não esteja
instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá
e fixar-lhe-á, elegendo seus membros e fixando-lhes os
poderes e a remuneração no período, de
liquidaçãoacordo com a legislação aplicável.

Artigo 24 – A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda da sua
condição de emissora, acionistas, administradores, e
membros do Conselho Fiscal, em especial,
decorrentes das disposições contidas neste Estatuto
Social, na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por
Ações, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.

Artigo 24 – A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio
de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada
com ou oriunda da sua condição de emissora, acionistas,
administradores, e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas neste
Estatuto Social, na Lei nº 6.385/766.385, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

Artigo 24 – [...]
Parágrafo 3º – Sem prejuízo da validade desta
cláusula arbitral, o requerimento de medidas de
urgência pelas partes, antes de constituído o tribunal
arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na

Artigo 24 – [...]
Parágrafo 3º – Sem prejuízo da validade desta cláusula
arbitral, o requerimento de medidas de urgência pelas
partes, antes de constituído o tribunal arbitral, deverá
ser remetido ao Poder Judiciário, na forma do item 5.1.3

Ajuste de redação para evitar dúvidas
de interpretação.

forma do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem do Mercado. A partir da
constituição do tribunal arbitral, todas as medidas
cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas
diretamente a este, ficando este desde já autorizado
a manter, revogar ou modificar tais medidas
anteriormente requeridas ao Poder Judiciário,
conforme o caso.

do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado nos termos e hipóteses ali
previstas. A partir da constituição do tribunal arbitral,
todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser
pleiteadas diretamente a este, ficando este desde já
autorizado a manter, revogar ou modificar tais medidas
anteriormente requeridas ao Poder Judiciário, conforme
o caso.
ACORDOS DE ACIONISTAS
Artigo 25 – Nos termos do artigo 118 da Lei das
Sociedades por Ações, a Companhia deverá observar os
acordos de acionistas arquivados em sua sede,
obrigando-se a dar ciência de seu conteúdo aos seus
administradores.
Parágrafo 1º – É vedado ao Presidente da Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração acatar
declaração de voto de qualquer signatário dos acordos
de acionistas arquivados na sede da Companhia que seja
proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado
em referidos acordos de acionistas.
Parágrafo 2º – É também vedado à Companhia aceitar e
proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à
cessão de direito de preferência à subscrição de ações
e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar
aquilo que estiver previsto ou regulado nos acordos de
acionistas arquivados em sua sede.
Parágrafo 3º - As obrigações e responsabilidades
resultantes dos acordos de acionistas arquivados na
sede da Companhia serão oponíveis a terceiros tão logo

Ajustes para aprimoramento da
governança corporativa da Companhia,
concentrando
as disposições que
regulam os acordos de acionistas no
Estatuto Social.

tais acordos tenham sido averbados nos livros de
registro da Companhia.
Parágrafo 4º - Os administradores da Companhia
deverão zelar pela observância dos acordos de
acionistas arquivados na sede da Companhia.

(a)

(b)

Artigo 25 – Para fins deste Estatuto Social, os termos
com iniciais maiúsculas terão os seguintes
significados:
“Partes Relacionadas” significa, com relação à
determinada pessoa, qualquer uma de suas
Subsidiárias e seus respectivos sócios e
administradores, bem como qualquer pessoa que,
na data aplicável, seja o cônjuge e/ou qualquer
parente até quarto grau (e respectivos cônjuges) de
tal pessoa e/ou de qualquer de suas Subsidiárias e
seus respectivos sócios e administradores,
conforme o caso, ou quaisquer Subsidiárias de
qualquer das pessoas acima mencionadas ou de que
sejam funcionários, gerentes, administradores ou
consultores;
“Subsidiária” significa, em relação à Companhia,
qualquer pessoa jurídica que seja, direta ou
indiretamente, uma sociedade controlada pela
Companhia (tendo o termo 'controlada' o
significado decorrente da definição de 'controle'
prevista no artigo 116 da Lei de Sociedades por
Ações) ou, ainda qualquer pessoa cujo controle seja
compartilhado entre a Companhia e outros
quotistas ou acionistas, entendendo-se por
compartilhado o controle exercido por meio de um

Artigo 2526 – Para fins deste Estatuto Social, os
seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
seguintes
significados:maisúsculas
“Partes
Relacionadas”, “Pessoas Chave”, “Subsidiária” e
“Subsidiária com Participação Relevante” terão o
significado atribuido na Política de Transações com
Partes Relacionadas da Companhia, aprovada em
Reunião do Conselho de Administração.
(a)
“Partes Relacionadas” significa, com relação à
determinada pessoa, qualquer uma de suas Subsidiárias
e seus respectivos sócios e administradores, bem como
qualquer pessoa que, na data aplicável, seja o cônjuge
e/ou qualquer parente até quarto grau (e respectivos
cônjuges) de tal pessoa e/ou de qualquer de suas
Subsidiárias e seus respectivos sócios e administradores,
conforme o caso,ou quaisquer Subsidiárias de qualquer
das pessoas acima mencionadas ou de que sejam
funcionários,gerentes, administradores ou consultores;
(b)
“Subsidiária” significa, em relação à
Companhia, qualquer pessoa jurídica que seja, direta ou
indiretamente, uma sociedade controlada pela
Companhia (tendo o termo 'controlada' o significado
decorrente da definição de 'controle' prevista no artigo
116 da Lei de Sociedades por Ações) ou, ainda qualquer
pessoa cujo controle seja compartilhado entre a

Ajustes de numeração e simplificação
das disposição para esclarecer que
determinados
termos
definidos
seguirão o disposto na Política de
Transações entre Partes Relacionadas
da Companhia, a qual foi recentemente
atualizada para adequação ao
Regulamento do Novo Mercado.

acordo de quotistas ou acionistas, conforme sua
natureza.

Companhia e outros quotistas ou acionistas,
entendendo-se por compartilhado o controle exercido
por meio de um acordo de quotistas ou acionistas,
conforme sua natureza.

Artigo 26 – Os casos omissos ou duvidosos deste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei
das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo
Mercado e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 2627 – Os casos omissos ou duvidosos deste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo
Mercado e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis.

Ajustes de numeração de redação para
evitar dúvidas de interpretação.

Artigo 27 – As disposições do Regulamento do Novo
Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos
dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto.

Artigo 2728 – As disposições do Regulamento do Novo
Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto Social.

Ajustes de numeração de redação para
evitar dúvidas de interpretação.

SEÇÃO V
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL ALTERADO
(conforme inciso I do art. 11 da Instrução CVM nº 481/09)

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO
Artigo 1º – A CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações
que se rege pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe são aplicáveis.
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme aditada (“Lei das Sociedades por Ações”) e o Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3Regulamento do Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente).
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no segmento de listagem da B3 denominado Novo
Mercado (“Novo Mercado”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do conselho fiscal da Companhia (“Conselho Fiscal”),
quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila Olímpia, Vila Olímpia, CEP 04547-130, podendo,
por deliberação da sua diretoria (“Diretoria,”) abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, depósitos,
agências e representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as
exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.
CAPÍTULO II
OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO
Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social:
(a)
a prestação de serviços de medicina diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por imagem e
métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e citologia; (iii) anatomia patológica; (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e laboratórios contratados, assim
como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico;
(b)

vacinação e imunização humana;

(c)

atividade médica restrita a consultas;

(d)
a exploração de atividades relativas à (i) importação, para uso próprio, de equipamentos
médico-hospitalares; conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (ii) consultoria, assessoria,
cursos e palestras na área da saúde, bem como a prestação de serviços que visem a promoção de
saúde e a gestão de doenças crônicas; e (iii) pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na
área da medicina diagnóstica; e
(e)
a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de
sócia, quotista ou acionista.
Artigo 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO III
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º – O capital social da Companhia totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$
635.371.970,99 (seiscentos e trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e
setenta reais e noventa e nove centavos), dividido em 118.292.816 (cento e dezoito milhões,
duzentas e noventa e duas mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º – As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e
dão ao seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
Parágrafo 2º – A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social em até 30.000.000
(trinta milhões) de ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante
deliberação do Conselho de Administração, que fixará todas as condições da emissão,
estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, o preço e as condições de
integralização e as demais condições de emissão, subscrição e integralização das ações dentro do
capital autorizado, bem como deliberar sobre o exercício do direito de preferência, observadas as
normas legais e estatutárias. O limite do capital autorizado deverá ser entendido como
automaticamente ajustado em caso de grupamento ou desdobramentos de ações.
Parágrafo 3º – Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá
deliberar a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, sem que
os acionistas tenham direito de preferência ou com redução do prazo para o exercício do direito de
preferência previsto no artigo 171, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por
Ações”), desde que a colocação desses valores mobiliários seja feita mediante (a) venda em bolsa ou
por meio de subscrição pública; ou (b) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de
controle, nos termosestabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 4º – O Conselho de Administração poderá outorgar ações, de acordo com planos de
opção de compra ou de subscrição de ações aprovados pela Assembleia Geral, a seus
administradores, empregados e/ou prestadores de serviço, assim como aos administradores,
empregados e/ou prestadores de serviço de suas Subsidiárias, sem direito de preferência para os
acionistas.

Parágrafo 5º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as
ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação, inclusive no
âmbito de planos de opção de compra de ações e planos de outorga de ações ou subscrição de
ações aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas
Subsidiárias, aprovados nos termos deste Estatuto Social, ou para cancelamento, até o montante do
saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e demais disposições
regulamentares e legais aplicáveis.
Parágrafo 6º – Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em
nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela CVM com quem a Companhia
mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista
pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações,
sendo respeitados os limites impostos pela legislação vigente.
Parágrafo 7º – À Companhia é vedada a criação e emissão de ações preferenciais e de partes
beneficiárias.
CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 6º – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132
da Lei das Sociedades por Ações e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem,
mediante convocação na forma da lei, da regulação e do Estatuto Social.
Parágrafo 1º – A Assembleia Geral será instalada nos termos da Lei das Sociedades por Ações e
presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência, pelo Vice- Presidente
do Conselho de Administração, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da
Mesa.
Parágrafo 12º – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos
previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, em qualquer caso conforme termos da lei,
em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, contado o prazo da
primeira publicação do anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio
de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, prazos e procedimentos
descritos na legislação e regulamentação aplicáveis. Será dispensada a convocação se verificada a
presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
Parágrafo 2º – Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento
de quaisquer acordos de acionistas arquivados na Companhia (coletivamente referidos como
“Acordo de Acionistas”), negando cômputo a voto proferido com violação a tais acordos.

Parágrafo 3º – Para tomar parteparticipar e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar,
mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como

acionista, apresentando, preferencialmente até 2 (dois) dias de antecedência da data da respectiva
Assembleia Geral, (i) documento de identidade e (ii) comprovante expedido pela instituição
depositária referente às suas ações. Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas
procurações até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste parágrafo 3º. Os originais
dos documentos referidos neste parágrafo 3º, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o
reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos
trabalhos da respectiva Assembleia Geral.
Parágrafo 4º – As atas de Assembleias Gerais devemserão lavradas no livro próprio, devendo ser
assinadas pelos presentes após sua leitura e aprovação e permitir o pleno entendimento das
discussões havidas na respectiva Assembleia Geral, ainda que lavradas em forma de sumário de
fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.
Artigo 7º – Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto
Social, observados os quóruns qualificados de deliberação previstos na legislação aplicável:
(a)

tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;

(b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho
Fiscal, quando instalado;
(c)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de
dividendos;
(d)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

(e) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim
como a remuneração global e individual dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
(f)
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;
(g)

reformaralterar este Estatuto Social;

(h) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores mobiliários representativos de, ou
conversíveis em, ações da Companhia (inclusiveexcetuadas as debêntures conversíveis em ações) e
criação ou emissão de bônus de subscrição, observadas as competências do Conselho de
Administração, dentro do limite do capital autorizado, previstas no artigo 5º desse Estatuto Social;
(i)

deliberar sobre a redução e o aumento do capital social acima do limite do capital autorizado;

(j)
deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial,
transformação ou qualquer outro tipo de reestruturação societária envolvendo a Companhia;
(k)

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

(l)

atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia;

(m) deliberar sobre eventuais resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações
de emissão da Companhia;
(n) deliberar sobre a realização de oferta pública de títulos ou valores mobiliários conversíveis em
ações de emissão da Companhia, salvo no que se refere aà emissão de debêntures conversíveis em
ações, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Sociedades por Ações;
(o) deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição de
liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;
(p) deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência
pela Companhia;
(q) aprovar planos de opção de compra de ações e planos de outorga de ações ou subscrição de
ações aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas
Subsidiárias;
(r)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração;

(s)
dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo
Mercado; e
(t)
(s) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 8º – Exceto nos casos previstos em lei e observado o disposto neste Estatuto Social e nos
Acordos de Acionistas, as deliberações e aprovações serão tomadas por acionistas representando a
maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geraldos votos proferidos
para cada deliberação, não se computando os votos em branco.
CAPÍTULO V
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 9º – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
respeitadas as competências e atribuições de cada um desses órgãos previstas na legislação,
regulação e neste Estatuto Social.
Parágrafo 1° – A posse dos administradores estará condicionada à assinatura do termo de posse,
que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória, prevista no artigo 24 deste Estatuto
Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 2° – Os administradores da Companhia deverão aderir ao Manual de Divulgação e Uso de
Informações e à “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores

Mobiliários de Emissão da CompanhiaCentro de Imagem Diagnósticos S.A.”, mediante assinatura do
termo respectivo.
Parágrafo 3° – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração efetuardeliberar sobre a distribuição da verba
individualmente, excetuada a remuneração individual do Conselho Fiscal.
Parágrafo 4º – Quando devidamente registrados na sede da Companhia, os Acordos de Acionistas
serão sempre observados pela Companhia e sua administração. As obrigações e responsabilidades
resultantes dos Acordos de Acionistas serão oponíveis a terceiros e os administradores da Companhia
zelarão por sua observância. O Presidente da Assembleia Geral não poderá computar o voto
proferido por acionistas em contrariedade com os termos dos Acordos de Acionistas.

Parágrafo 54º – A Companhia e seus administradores deverão realizar, de forma presencial ou por
meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a participação a
distância dos interessados, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação de resultados trimestrais ou
das demonstrações financeiras, apresentação pública sobre as informações divulgadas.
Parágrafo 65º – Os órgãos de administração da Companhia devem buscar o engajamento dos
acionistas, favorecer a presença destes em Assembleia Geral e o correto entendimento das matérias
a serem deliberadas, bem como facilitar a indicação e eleição de candidatos ao Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, quando instalado, de acordo com as normas estabelecidas pela
CVM.
SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 10 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11
(onze) membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no País, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre eles 1 (um) Presidente do Conselho
de Administração e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os cargos de Presidente
do Conselho de Administração, Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa,
observadas as exceções previstas noobservados os termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 1º – Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato unificado
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 2º – No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, o que for maior, deverão ser Conselheiros
Independentesconselheiros independentes conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado, sendo que a condição de Conselheiro Independenteconselheiro independente deverá ser
deliberada na Assembleia Geral que os eleger e constar expressamente e obrigatoriamente na ata
dade tal Assembleia Geral de Acionistas que eleger referidos membros, sendo também
considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista pelo Artigo
141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. Quando, em decorrência da observância do

percentual referido neste parágrafo 2º, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á
ao arredondamento (i) para o número inteiro imediatamente superior, quando a fração for igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) e (ii) para o número inteiro imediatamente inferior, quando a fração for
inferior a 0,5 (cinco décimos).
Parágrafo 3º – OCada conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa
da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.
Parágrafo 4º – Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e
no exercício de suas funções até que sejam empossados seus substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pela Assembleia Geral.
Parágrafo 5º – Em caso de impedimento ou ausência temporários, o conselheiro impedido ou
ausente temporariamente poderá indicar entre os membros do Conselho de Administração, aquele
que o representaráser representado por outro conselheiro indicado, por escrito, o qual agirá,
inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho de Administração, por si e pelo
substituído ou representado, ressalvado eventual membro do Conselho de Administração eleito nos
termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual poderá ser
representado por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável.
Parágrafo 6

Parágrafo 6º – Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, a presidência do Conselho de Administração será exercida pelo Vice-Presidente
Conselho de Administração. Na ausência ou impedimento temporário e simultâneos do Presidente e
do Vice-Presidente Conselho de Administração, a presindência será exercida por conselheiro
indicado pelo Presidente por escrito.
Parágrafo 7º – Em caso de destituição, morte, renúncia, impedimento, comprovado, invalidez ou
ausência permanente ou renúnciainjustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou qualquer
outro evento que leve à vacância definitiva do cargo de qualquer dos conselheiros durante o
mandato para o qual foi eleito, caberá aos conselheiros remanescentes indicarà maioria do
Conselho de Administração nomear o seu substituto e tal indicação servirá até a primeira
Assembleia Geral que ocorrer após tal indicaçãonomeação, nos termos do artigo 150 da Lei das
Sociedades por Ações, exceto no caso de impedimento, ausência permanente ou renúnciaqualquer
evento que leve à vacância definitiva do cargo de membro do Conselho de Administração eleito nos
termos do artigo 141, parágrafosparágrafo 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual
substituído por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável. O
substituto que for eleito na Assembleia Geral seguinte para preencher o cargo vago deverá cumprir
o restante do prazo de gestão do substituído.
Parágrafo 8º – Se ocorrer vacância definitiva da maioria dos cargos do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral deverá ser convocada para realizar nova eleição. Sempre que a eleição para o
Conselho de Administração for realizada nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações,
a vacância definitiva do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração eleito pelo

regime de voto múltiplo implicará a destituição dos demais membros do Conselho de Administração
também eleitos pelo regime de voto múltiplo, devendo ser realizada nova eleição.
Artigo 11 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de forma bimestral, e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 2 (dois) membros
do Conselho de Administração ou da Diretoria.
Parágrafo 1º – As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima
de 03 (três) dias úteis, por meio de carta, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia, o local e o horário
em que a reunião se realizará, e serem acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia.
Parágrafo 2º – Será dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem
presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração. Os membros do
Conselho de Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não
estejam fisicamente presentes nessas reuniões, desde que a todos seja possibilitado participar das
discussões por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico
de comunicação, exceção feita às suas reuniões ordinárias, mantidas bimestralmente, nas quais a
participação dos conselheiros deverá ser feita de forma presencial. A respectiva ata deverá ser
posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião.
Parágrafo 3º – O quórum de instalação de reunião do Conselho de Administração, em primeira
convocação, será da maioria absoluta dos membros em exercício do Conselho de Administração e,
em segunda convocação, a ser objeto de nova comunicação na forma do parágrafo 1º deste artigo,
será de no mínimo 2 (dois) dos membros em exercício do Conselho de Administração, observado o
previsto nos Acordos de Acionistas.
Parágrafo 4º – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por seu Presidente em
exercício, que designará o secretário da reunião, e suas deliberações serão registradas em ata, em
livro próprio, pelo secretário da reunião. As atas de reunião do Conselho de Administração devem
ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos
divergentes e as abstenções de voto.
Parágrafo 5º – Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro, inclusive o
Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto, não cabendo a nenhum dos
membros do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações.
Parágrafo 6º – Caberá ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia coordenar as
atividades do órgão, buscando a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus
membros, servindo de elo entre o Conselho de Administração e o Diretor Presidente.
Parágrafo 7º – Além de outras matérias previstas em lei e neste Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração, por deliberação tomada pela maioria de seus membros:
(a)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;

(b) aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas
Subsidiárias, de contratos comerciais, com clientes, fornecedores e prestadores de serviços, cujo
valor seja, de forma individual ou agregada, superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
em qualquer período de 12 (doze) meses;
(c)
aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas
Subsidiárias, de contratos financeiros, endividamentos, bem como a emissão de quaisquer
instrumentos de crédito para a captação de recursos ou outros acordos vinculativos, cujo valor seja,
de forma individual ou agregada, superior a R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em
qualquer período de 12 (doze) meses;
(d) aprovar qualquer negócio entre, de um lado, os acionistas ou administradores da Companhia
ou suas Partes Relacionadas e, de outro, a Companhia ou suas Subsidiárias, que somente serão
permitidos em condições de mercado;aprovar toda e qualquer transação entre a Companhia e
Partes Relacionadas (conforme definido na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia), excetuadas (i) as que correspondam a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos
ativos totais da Companhia constantes do último balanço aprovado, cuja aprovação competirá à
Assembleia Geral e (ii) as transações envolvendo as Subsidiárias com Participação Relevante
(conforme definido na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia), cuja
aprovação competirá à Diretoria, observados os termos da Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia;
(e) aprovar a venda, entrega ou constituição de ônus sobre ativos móveis da Companhia e/ou
qualquer de suas Subsidiárias (maquinário e equipamentos) em projetos que excedam, de forma
individual ou agregada, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mesmo
exercício social;
(f)
aprovar a contratação, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, seguros,
constituição de penhor ou emissão de títulos de crédito, cujo valor seja superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;
(g) aprovar a concessão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, fianças ou
outras garantias em qualquer operação que, de forma individual ou agregada, envolva valor
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
(h) aprovar a realização de investimentos, incluindo investimentos em capital (CAPEX) que
excedam, de forma individual ou agregada, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) no mesmo exercício social;
(i)

aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com cargo de diretor ainda que não estatutário;

(j)

eleger e destituir os membros da Diretoria;

(k)
fixar a política salarial e planos de incentivos aos empregados, médicos e Diretores, observada
a competência privatida da Assembleia Geral para deliberar sobre planos de opções de ações (stock
option) ou instrumentos similares que envolvam a emissão de ações de emissão da Companhia ou

de suas subsidiárias ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de qualquer administrador ou
empregado da Companhia ou de suas subsidiárias;
(l)
atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e os limites de alçada não
especificados neste Estatuto Social;
(m)

aprovar o orçamento anual da Companhia e suas respectivas alterações;

(n)

aprovar associações ou joint ventures envolvendo a Companhia;

(o) (1) manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar propostas para reorganizações
societárias, aumento de capital – dentro do limite do capital autorizado – entre outras transações
que resultarempossam resultar na mudança de controle da Companhia e, observadas as previsões
desse Estatuto, bem como as previsões legais e regulamentares aplicáveis referentes à alteração do
controle da Companhia; e (2) consignar se essas operações asseguram tratamento justo e equitativo
aos acionistas da Companhia, observada, em todos os casos, a competência privatida da Assembleia
Geral para deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da
Companhia;
(p) (o) aprovar a contratação e substituição de empresa de auditoria independente a qual deverá
necessariamente ser uma dentre Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG ou
PricewaterhouseCoopers;
(q) (p) aprovar a realização de acordos com credores para evitar a falênciarenegociar termos e
condições de dívidas contratadas e/ou garantidas pela Companhia;
(r)
(q) aprovar a criação de comitês técnicos, consultivos e de assessoramento da Companhia,
bem como a eleição de seus membros e aprovação de seus respectivos regimentos internos;
(s)
(r) autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própriadeliberar sobre (1) a
aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão para manutenção em tesouraria ou, e (2) o
cancelamento, bem como deliberar sobre ou a eventual alienação dasde ações porventuramantidas
em tesouraria, observada a competência privativa da Assembleia Geral para os casos previstos na
Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme alterada;
(t)
(s) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de
juros sobre capital próprio;
(u) (t) deliberar sobre a aprovação da prática de doaçãodoações, pela Companhia, a entidades
beneficentes, membros de partidos políticos e partidos políticos, na medida permitida pela lei e
regulamentação, exceto a prestação de serviços para entidades beneficentes realizadas de acordo
com as práticas usuais da Companhia;
(v)
deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p), (q) e
(s) do artigo 7º desse Estatuto Social, quando relacionadas a quaisquer das Subsidiárias da
Companhia;

(w) aprovar o cancelamento voluntário de listagem de emissor da Companhia na B3;deliberar
sobre oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado ou de
qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;
(x)
deliberar sobre as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas
editadas pela CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
(y)
deliberar sobre o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria
interna e de eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos termos desse Estatuto Social;
(z)

deliberar sobre as atribuições da área de auditoria interna da Companhia;

(aa) (x) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobremanifestar-se, favorável ou
contrariamente, a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por
objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado
em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da referida OPA, no qual se manifestará,
ao menosque deverá abordar, no mínimo: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto
ao interesse da Companhia e do conjunto de seusdos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aosos planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; e
(y)
a respeito de(iii) as alternativas à aceitação da OPA de ações disponíveis no mercado, sendo
certo; (iv) outros pontos que o parecer do Conselho de Administração deve abranger a opinião
fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando que é de responsabilidade de
cada acionista a decisão final sobre a referida aceitaçãoconsiderar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis; e
(bb) (z) estabelecer o limite de endividamento da Companhia para cada exercício social.
Parágrafo 8º – Os valores previstos no parágrafo 7º deste artigo 11 serão ajustados anualmente, no
início de cada exercício social, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), ocorrida no exercício
anterior ou, na sua falta, por outro índice que venha a substituí-lo.

SEÇÃO II
DIRETORIA
Artigo 12 – A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez)
membros, pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não, sendo obrigatoriamente um
Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, um Diretor
Vice-Presidente Médico, e um Diretor de Relações com Investidores e, sendo os demais Diretores
sem designação específica, podendo as funçõesinclusive ser atribuída a função de Diretor
Vice-Presidente a até 2 (dois) Diretores sem designação específica. A função de Diretor de Relações
com Investidores pode ser acumuladas emacumulada por outro Diretor.
Parágrafo 1º – Os Diretores serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
Parágrafo 2º – Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerãodeverão permanecer em seus
cargos e no exercício dos respectivos cargosde suas funções até a posse dos novos Diretores eleitos
para substituí-los.
Parágrafo 3º – Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de Diretor,
observar-se-á o seguinte:
(a)
quando do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro,
será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o
cargo; e
(b)
nos demais casos, será realizada dentro de 30 (trinta) dias, no máximo, reunião do
Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o mandato do Diretor
substituído. Até a realização da referida reunião do Conselho de Administração, o substituto
provisório será escolhido pelo Diretor Presidente, dentre um dos Diretores, o qual acumulará mais
de uma função.
Parágrafo 4º – Todos os Diretores da Companhia exercerão suas funções pessoalmente e em regime
de dedicação integral, o qual inclui a vedação ao exercício de funções executivas e em caráter
permanente em benefício de quaisquer empresas ou indivíduos que não a Companhia ou suas
Subsidiárias.
Parágrafo 5º – Compete aos DiretoresÀ Diretoria compete, especialmente:
(a) representar a Companhia, nos termos desse Estatuto Social, em juízo ou fora dele, ativa e
passivamente, podendo receber citações e praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, nos
limites da lei e do Estatuto Social;
(b) (a) deliberar sobre a abertura ou encerramento de filiais, escritórios, depósitos, agências e
representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências
legais e estatutárias pertinentes à matéria relativamente a quaisquer Subsidiárias da Companhia;

(c)

(b) deliberar sobre a contratação ou dispensa de pessoal;

(d) aprovar a celebração, pela Companhia de toda e qualquer transação envolvendo a Companhia
e as Subsidiárias com Participação Relevante ou entre as Subsidiárias com Participação Relevante,
nos termos da regulamentação aplicável e da Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia; e
(e) (c) praticar atos que importem em obrigação e/ou responsabilidade comercial, bancária,
financeira ou patrimonial para a Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, contratos
em geral inclusive financeiros e de empréstimos, endossos em cheques, notas promissórias, letras
de câmbio, duplicatas e quaisquer títulos de créditos, confissões de dívidas, concessão de avais e
fianças, contratos de abertura de crédito, ordens de pagamento e quaisquer outros documentos de
natureza bancária, atos praticados por filiais, procurações ad negotia e ad judicia, e quaisquer
outros atos que criarem responsabilidade para a Companhia ou dispensarem obrigações junto a
terceiros, bem como desses para com a Companhia, que somente serão válidos se praticados nos
limites estabelecidos no artigo 11, parágrafo 7º e nos termos do artigo 14 ambos deste Estatuto
Social;
(f)
propor iniciativas, planos de negócio e políticas, bem como conduzir as operações diárias da
Companhia;
(g) executar a política de gestão de riscos da Companhia e, sempre que necessário, propor ao
conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que
a Companhia está exposta; e
(h) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e
divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da Companhia na
sociedade e no meio ambiente.
Parágrafo 6º - Compete, ainda, ao:
(a) Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo
Conselho de Administração: (i) coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as
diretrizes gerais, assim como supervisionar as operações da Companhia; (ii) zelar pelo cumprimento
de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e Conselho de
Administração; e (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
(b) Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham
a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) organizar e supervisionar as atividades
administrativas das áreas de finanças da Companhia; (ii) coordenar o controle e movimentação
financeira da Companhia zelando por sua saúde econômica e financeira; e (iii) gerenciar o
orçamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o desempenho financeiro da
Companhia.
(c)
Diretor Vice-Presidente Médico, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas
pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar os assuntos

médicos da Companhia; e (ii) prestar informações atualizadas sobre todos os assuntos médicos da
Companhia.
(d) Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o
trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia perante acionistas,
investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3 e os demais órgãos de controle e demais
instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;
(ii) prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a
Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos
demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) manter atualizado os registros da Companhia
perante à CVM e B3; e (iv) divulgar, até o dia 10 de dezembro de cada ano, o calendário anual
referente ao ano civil seguinte, contendo, no mínimo, as datas dos seguintes eventos: (a) divulgação
das demonstrações financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras padronizadas
(DFP); (b) divulgação das informações trimestrais (ITR); (c) realização da Assembleia Geral Ordinária
(AGO); e (d) divulgação do formulário de referência.
Parágrafo 7º – O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências
adicionais às descritas acima, bem comoe deverá estabelecer as atribuições e competências aosdos
Diretores sem designação específica no ato societário de sua eleição, de acordo com os interesses
da Companhia.
Artigo 13 – A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo
seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração.
Artigo 14 – Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a
Companhia, nos termos estabelecidos no artigo 12, parágrafo 5º, item (c) acima, serão
obrigatoriamente assinados:
(a) por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro;
(b) pelo Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro em conjunto com 1 (um) procurador,
desde que a procuração que constituir o referido procurador seja assinada por 2 (dois) Diretores em
conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro;
(c)
por 2 (dois) procuradores, desde que a procuração que constituir os referidos procuradores
seja assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor
Vice-Presidente Administrativo Financeiro;
(d) por 1 (um) único procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes
específicos, nomeado por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro; e

(e) por qualquer Diretor ou procurador, de forma isolada, nos casos de recebimento de citações
ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.
Parágrafo 1º – A nomeação de procuradores da Companhia deverá sempre ser feita por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro. As
procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais,
terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.
Parágrafo 2º – É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer
administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas a
negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal,
se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

Artigo 15 – O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes previstos na lei, funcionará em caráter
não permanente e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o artigo
161 da Lei das Sociedades por Açõesnos termos da legislação aplicável, sendo composto por 3 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, sendo admitida a reeleição, em
caso de reinstalação.
Parágrafo 1º – Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral em que houver
pedido de instalação do órgão e seus mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária
subsequente à sua eleição. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva
remuneração dos seus membros.
Parágrafo Primeiro2º – AEm caso de instalação do Conselho Fiscal, a posse dos seus membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se instalado, estará condicionada à assinatura do termo de
posse, que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 24 desse
Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo Segundo3º – As atas das reuniões do Conselho Fiscal devem observar as mesmas regras e
divulgação dasserão presididas por seu Presidente em exercício, que designará o secretário da
reunião, e suas deliberações serão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião.
As atas de reunião do Conselho de Administração da CompanhiaFiscal devem ser redigidas com
clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções
de voto.
CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

Artigo 16 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras

exigidas por lei, que deverão ser examinadasauditadas por auditores externos, devidamente
registrados na CVM.

Parágrafo Único – Do resultado do exercício serão inicialmente deduzidos, antes de qualquer
destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e demais tributos sobre o
lucro, se houver.
Artigo 17 – OJuntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do lucro líquido
apurado em cada exercício, nos termos da lei, que remanescer após as deduções ou acréscimos
observada a seguinte ordem descrescente de destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de
capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30%
(trinta por cento) do capital social da Companhia, não será obrigatória a destinação de parte do
lucro líquido do exercício para a reserva legal;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento de dividendo obrigatório, diminuído ou
acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii)
importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório,
ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
(c)
até 70% (setenta por cento) do saldo remanescente para a formação de reserva de
investimento que tem por finalidade financiar a expansão das atividades da Companhia, cujo saldo
somado às demais reservas de lucro da Companhia, exceto as para contingências, incentivos fiscais
e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social; e
(d) o saldo remanescente, se houver, para distribuição aos acionistasserá deliberada pela
Assembleia Geral, nos termos da leiLei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá levantar
balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestraisem periodicidade inferiorior à anual e
distribuir os lucros neles evidenciados, observadas as regras previstas na legislação aplicável, em
especial o artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá declarar o
pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio e imputá-los.
Parágrafo 3º – Os dividendos distribuídos e os juros sobre o capital próprio declarados nos termos
deste Capítulo podem ser imputados ao pagamento do dividendo obrigatório previsto neste
Estatuto Social.

CAPÍTULO VIII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 18 – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente de controleControle se obrigue a realizar oferta pública de aquisiçãoOPA das ações dos
demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo Único

Parágrafo 1º – “Controle” significa, cumulativamente, (a) o poder de eleger a maioria dos
administradores e (b) a titularidade de valores mobiliários que assegure, de modo permanente, a
maioria de votos nas deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo 2º – Na hipótese de ocorrer alienação de controle da Companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o acionista controlador alienante e o adquirente do
controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão
da Companhia, na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Novo Mercado: (i) a
aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado;
ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista,
devidamente atualizado e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias
ações.
Artigo 19 – A saída do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência: (i) da decisão do acionista
controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento
do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão da categoria do registro na CVM, hipótese na qual deverá ser observado o disposto na
legislação e na regulamentação em vigor.
Parágrafo 1º – A saída voluntária do Novo Mercado pela Companhia será precedida de OPA, salvo
na hipótese prevista no artigo 20 deste Estatuto Social. Caso a saída voluntária seja precedida de
OPA, essa deverá observar os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre
ofertaspúblicas de aquisição de açõesOPAs para cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo 2º – A OPA mencionada no parágrafo 1º acima deve observar os seguintes requisitos: (i) o
preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da Companhia,
na forma estabelecida na legislação societária; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço)
das ações em circulação, deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do
segmento sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo 3º – Para fins deste artigo 19, consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos
titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão de

OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo 4º – Atingido o quórum previsto no parágrafo 2º deste artigo 19: (i) os aceitantes da OPA
não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, observados os procedimentos
de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela CVM aplicável a ofertas públicas
de aquisição de ações; e (ii) o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final
do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e
da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data
do exercício da faculdade pelo acionista.
Artigo 20 – A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da
OPA mencionada no artigo 19 desse Estatuto Social na hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral.
Parágrafo 1º – A Assembleia Geral referida no caput deste artigo 20 deverá ser instalada em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das ações em circulação.
Parágrafo 2º – Caso o quórum do parágrafo 1º não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser
instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
ações em circulação.
Parágrafo 3º – A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos
votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.
Artigo 21 – A aplicação, pela B3, de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende da
realização de OPA com as mesmas características da OPA a ser realizada em decorrência de saída
voluntária do Novo Mercado.
Parágrafo Único – Na hipótese de não atingimento do percentual para saída do Novo Mercado, após
a realização da OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6
(seis) meses no referido segmento, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária.
CAPÍTULO IX
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 22 – Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária
da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120
(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único – Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear
o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia,
presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura.

CAPÍTULO X
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
Artigo 23 – A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em
lei, ou ainda de acordo com o que determinar a Assembleia Geral. Sendo a liquidação fixada em
Assembleia Geral, esta deverá estabelecer a forma de liquidação, eleger e nomear o liquidante.
Caso, instalar o Conselho Fiscal para todo o período da liquidação, caso ainda não esteja instalado o
Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á, elegendo seus membros e fixando-lhes
os poderes e a remuneração no período, de liquidaçãoacordo com a legislação aplicável.
CAPÍTULO XI
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 24 – A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissora, acionistas, administradores, e
membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas neste Estatuto
Social, na Lei nº 6.385/766.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central
do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Parágrafo 1º – O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, nomeados nos termos do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Parágrafo 2º – A sede da arbitragem será o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A
língua da arbitragem será o português. A arbitragem será processada e julgada de acordo com o
direito brasileiro.
Parágrafo 3º – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de
urgência pelas partes, antes de constituído o tribunal arbitral, deverá ser remetido ao Poder
Judiciário, na forma do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado nos termos e hipóteses ali previstas. A partir da constituição do tribunal arbitral, todas as
medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente a este, ficando este desde já
autorizado a manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder
Judiciário, conforme o caso.
CAPÍTULO XII
ACORDOS DE ACIONISTAS
Artigo 25 – Nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia deverá
observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, obrigando-se a dar ciência de seu
conteúdo aos seus administradores.

Parágrafo 1º – É vedado ao Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar
declaração de voto de qualquer signatário dos acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia que seja proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em referidos acordos de
acionistas.
Parágrafo 2º – É também vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações, à
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores
mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto ou regulado nos acordos de acionistas
arquivados em sua sede.
Parágrafo 3º – As obrigações e responsabilidades resultantes dos acordos de acionistas arquivados
na sede da Companhia serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido averbados nos
livros de registro da Companhia.
Parágrafo 4º – Os administradores da Companhia deverão zelar pela observância dos acordos de
acionistas arquivados na sede da Companhia.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 2526 – Para fins deste Estatuto Social, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
seguintes significados:maisúsculas “Partes Relacionadas”, “Pessoas Chave”, “Subsidiária” e
“Subsidiária com Participação Relevante” terão o significado atribuido na Política de Transações com
Partes Relacionadas da Companhia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração.
(a)
“Partes Relacionadas” significa, com relação à determinada pessoa, qualquer uma de suas
Subsidiárias e seus respectivos sócios e administradores, bem como qualquer pessoa que, na data
aplicável, seja o cônjuge e/ou qualquer parente até quarto grau (e respectivos cônjuges) de tal pessoa
e/ou de qualquer de suas Subsidiárias e seus respectivos sócios e administradores, conforme o caso,
ou quaisquer Subsidiárias de qualquer das pessoas acima mencionadas ou de que sejam funcionários,
gerentes, administradores ou consultores;
(b)
“Subsidiária” significa, em relação à Companhia, qualquer pessoa jurídica que seja, direta
ou indiretamente, uma sociedade controlada pela Companhia (tendo o termo 'controlada' o
significadodecorrente da definição de 'controle' prevista no artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações)
ou, ainda qualquer pessoa cujo controle seja compartilhado entre a Companhia e outros quotistas ou
acionistas, entendendo-se por compartilhado o controle exercido por meio de um acordo de
quotistas ou acionistas, conforme sua natureza.

Artigo 2627 – Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento
do Novo Mercado e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 2728 – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas
neste Estatuto Social.
***

