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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fernando Machado Terni

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Carlos Thiago de Souza Araujo

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
As declarações emitidas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Relações com
Investidores já constam na presente seção.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

31/12/2011 a 31/03/2017

Descrição do serviço contratado

(i)Auditoria das demonstrações financeiras da adquirida Delfin Imagem S.A. referentes ao período de seis meses findo em 30
de junho de 2016;
(ii)Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2016;
(iii)Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2016, 2015, 2014 e 2013;
(iv)Revisão das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2016 e 30
de setembro de 2016;
(v)Prestação de outros serviços relacionados à auditoria independente, que se refiram a emissão de carta de conforto no
envolvimento dos auditores independentes no processo de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração total da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Companhia e
suas controladas em 2016 foi de R$2,4 milhões, dos quais:
(i)R$1,7 milhões pela auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisão das informações financeiras intermediárias
(ITR) mencionados nos itens (i) a (v) acima;
(ii)R$700 mil por serviços relacionados a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações da Companhia,
mencionados no item (vi) acima.

Justificativa da substituição

Não houve substituição dos auditores independentes no período.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não houve substituição dos auditores independentes no período.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Ismar de Moura

01/01/2011 a 31/12/2015

051.550.278-29

Av. Dr. Chucri Zaidan 1240, 9º andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130

José Ricardo Faria Gomez

01/01/2016 a 31/03/2017

144.346.268-33

Rua Paraíba 1.122, 21º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30130-141

Endereço
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0014-40

Período de prestação de serviço

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

(i) Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2017 e revisão das
informações intermediárias de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017, do Centro de Imagem e Diagnósticos
S.A.;
(ii) Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais de 31 de dezembro de 2017 e revisão das informações intermediárias
de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017 da Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A; e
(iii) Auditoria das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017 individuais e consolidadas da Clinica Delfin
Gonzalez Miranda e controladas S.A.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração total da Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Companhia e suas
controladas em 2017 será de R$757.900,00, dos quais:
(i)
R$561.000,00 pela auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisão das informações financeiras
intermediárias (ITR) mencionados no item (i) acima;
(ii)
R$94.800,00 pela auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisão das informações financeiras
intermediárias (ITR) mencionados no item (ii) acima; e
(iii) R$102.100, 00 pela auditoria das demonstrações financeiras anuais e revisão das informações financeiras intermediárias
(ITR) mencionados no item (iii) acima.

Justificativa da substituição

A substituição da auditoria independente teve como principais motivações atender às boas práticas de governança corporativa
adotadas pela Companhia, uma vez que a Deloitte prestou serviços para a Companhia desde 2011, e a otimização dos seus
custos.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Tomás Lima Assumpção Menezes

Período de prestação de
serviço
01/04/2017 a 31/03/2020

CPF
013.799.896-12

Endereço
Rua Antônio de Albuquerque, 156, 11º and parte, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP
30112-010, Telefone (013) 32322100, e-mail: tomas.menezes@br.ey.com

PÁGINA: 6 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

2.3 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes a serem divulgadas nesse item que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Patrimônio Líquido

1.211.935.000,00

733.000.000,00

743.319,00

Ativo Total

2.166.312.000,00

1.536.352.000,00

1.463.827.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

951.470.000,00

699.664.000,00

393.149.000,00

Resultado Bruto

360.451.000,00

277.484.000,00

133.498.000,00

28.767.000,00

11.429,00

4.337.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

101.152.000

91.850.000

56.513.000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

11,972080

7,980403

13,371985

Resultado Básico por Ação

0,146240

-0,139000

0,073700

Resultado Diluído por Ação

0,15

-0,14

0,10

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
As medições não contábeis abaixo estão sendo apresentadas com base nas demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia.
O “EBITDA” (earnings before interest, tax, depreciation and amortization), sigla em inglês para
denominar o “LAJIDA” (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), é uma
medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM
n.º 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações
financeiras e corresponde ao lucro líquido ou prejuízo do período e/ou do exercício, acrescido
do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização.
O “EBITDA Ajustado” corresponde ao EBITDA supracitado descontado de resultados não
recorrentes à operação da Companhia e/ou outros itens que contribuam para informação sobre
o potencial de geração bruta de caixa, conforme instrução da CVM nº. 527. Os ajustes à
operação da companhia são classificados conforme abaixo:
1. Baixas:
a. Peças: depreciação residual de peças quebradas e substituídas, cujo custo de
reposição é coberto por contratos de manutenção “all inclusive” (refletidos no
capex de manutenção).
b. Ativo financeiro RBD: depreciação dos ativos da RBD, conforme norma contábil de
concessões ICPC 01.
c.

Outros ativos: impairment de investimento na marca Ecoclínica (Paraíba) por
revisão da performance futura.

2. Pré-IPO:
a. Liquidação do plano de stock options: encerramento do programa de incentivo de
longo prazo dos administradores (realizado antes do IPO, conforme reportado nos
documentos da oferta). A partir do IPO foi substituído por programa de ações
restritas.
b. Consultorias / assessorias: projetos e iniciativas de natureza não-recorrente (que já
no 2º semestre de 2016 não foram mais lançados como ajustes).
c.

Estorno de earn-out: estorno de receita não operacional proveniente do não
pagamento de bônus por performance pós-aquisição (reversão de provisão). Valor
zero em 2016.

3. M&A:
a. Integração Delfin: adequação de provisões da Delfin Imagem aos critérios Alliar,
despesas de rescisão de pessoal e outros gastos pós-integração.
b. Despesas de M&A: valor referente a assessoria legal, contábil e financeira para
processos de aquisição de empresas. Até o 3º trimestre de 2016 incluía também
contrato de M&A advisory com o Pátria Investimentos, descontinuado mediante
internalização da equipe de M&A.
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3.2 - Medições não contábeis
c.

EBITDA Multilab: reflete, na visão pro forma, o EBITDA da empresa adquirida no
4T16.

Cabe ressaltar que, tanto o EBITDA como o EBITDA Ajustado não são métricas reconhecidas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP e, portanto, não devem
ser utilizados para medir a lucratividade da Companhia ou mesmo sua geração de caixa. Tal
fato se deve às fragilidades destas métricas ao desconsiderar efeitos que podem vir a afetar
tanto seu resultado como sua geração de caixa, como são os casos de variações nos resultados
financeiros, nas tributações, na depreciação ou nas despesas de capital.
Não obstante o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da
Instrução CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive
companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, caso o significado
padrão instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA
divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA preparado por outras
sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM
527 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado
padronizado instituído pela Instrução CVM 527.
O “ROIC Ajustado sem goodwill” ou Retorno sobre Capital Investido (Return over invested

Capital) Ajustado sem goodwill, é uma medida não contábil calculada pela Companhia
conciliada com suas demonstrações financeiras. O Retorno sobre o capital investido ajustado
sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido
do exercício, pelo resultado financeiro e demais ajustes que também ajustam o EBITDA
(despesas com fusões e aquisições, despesas com consultores, provisão para contingências,
despesas com reestruturação / integração de empresas adquiridas e despesas com stock
options), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório das médias dos saldos iniciais e finais
do Capital de Giro e Capital Fixo sem goodwill, conforme demonstrado abaixo).
O ”ROIC ajustado sem goodwill” não é uma medida de desempenho financeiro segundo as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS e não deve ser considerado como alternativa ao
lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa
operacional ou como indicador de liquidez. O ROIC ajustado sem goodwill não possui
significado padrão e outras companhias podem calcular o Retorno sobre Capital Investido de
maneira diferente da nossa. Porém, uma vez que o ROIC ajustado sem goodwill não considera
certos ativos, passivos, receitas e despesas intrínsecos aos nossos negócios que poderiam, por
sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC ajustado sem goodwill apresenta
limitações que afetam seu uso como indicador de nossa rentabilidade.
a)

Valor das medições não contábeis
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Exercício social encerrado

CONTÁBIL

em 31 de dezembro de
2014

2015

2016

393,1

699,7

951,5

393,1

691,8

891,0

Lucro líquido do período/exercício

-4,3

-11,4

28,8

(+) Resultado financeiro

-35,4

-101,7

65,9

(+) Imposto de renda e CSLL

-1,3

18,4

5,8

(+) Depreciação e amortização

36,6

35,7

54,4

EBITDA (em milhões de R$)

66,4

108,7

154,9

16,9%

21,9%

22,8%

INDICADORES FINANCEIROS
Receita Líquida
(em milhões de R$)
Receita Líquida ex-construção
(em milhões)

Margem EBITDA² (%)

1

Receita Líquida ex-construção, receita líquida excluindo lançamento contábil referente ao investimento realizado na
RBD (PPP Bahia)
² Margem EBITDA = EBITDA Ajustado/Receita Líquida ex-construção

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2015
INDICADORES FINANCEIROS

Pro forma

1

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2016
Pro forma

Receita Líquida (em milhões de R$)

818,7

972,8

EBITDA (em milhões de R$)

169,5

154,3

8,2

53,2

Ajustes
Baixas

14,5

25,5

Peças

14,5

18,5

Ativo financeiro PPP

0,0

5,3

Outros ativos

0,0

1,7

-10,3

10,1

1,2

9,0

Pré-IPO
Liquid. stock options
Consultorias/Assessorias
Estorno Earn Out (+)
M&A

1,5

1,1

-13,0

0,0

4,0

17,7

Integração Delfin

1,4

8,5

Despesas de M&A

1,2

7,4

EBITDA Multilab pro-forma

1,3

1,7

2

EBITDA Ajustado (em milhões de R$)
Margem EBITDA Ajustada3(%)

177,7

207,5

21,70%

22,5%

1

1

Dados financeiros apresentados de acordo com as informações financeiras pro forma não auditadas. Em março de
2016, foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin (Delfpar S.A., Delfin Imagem S.A. e Clínica Delfin
Gonzalez Miranda S.A.) e a Companhia. A operação foi estruturada de forma que as ações da holding do Grupo Delfin
(Delfpar S.A.) fossem incorporadas pela Companhia, e a entrada dos acionistas desta empresa no quadro societário da
Companhia através de emissão de ações, passando a Companhia a ser detentora da totalidade das ações de emissão
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da Delfpar. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 e ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 refletem as informações financeiras consolidadas
da Companhia para dar efeito a incorporação das ações da Delfpar pela Companhia como se houvesse ocorrido desde
1° de janeiro de 2015. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas são apenas para fins
ilustrativos e informativos e não pretendem representar ou ser indicador do que a situação financeira ou resultados
operacionais teriam sido, caso as operações descritas acima tivessem ocorrido nas datas indicadas. As informações
financeiras consolidadas pro forma não auditadas também não devem ser consideradas representativas da situação
financeira ou de seus resultados operacionais futuros.
2
EBITDA Ajustado significa o EBITDA pro forma ajustado para excluir resultados não recorrentes à operação da
Companhia, conforme descritos no quadro acima: (i) baixa de peças; (ii) baixo do ativo financeiro RBD; (iii) baixa de
outros ativos; (iv) liquidação do plano de stock options; (v) consultorias / assessorias; (vi) estorno de earn-out; (vii)
integração Delfin; (viii) despesas de M&A; e (ix) EBITDA Multilab. Utilizamos o EBITDA Ajustado como ferramenta para
mensurar e avaliar o nosso desempenho com foco na continuidade de nossas operações e acreditamos que o EBITDA
Ajustado é uma ferramenta útil para o investidor, porque possibilita uma análise comparativa normalizada de
informações passadas e atuais sobre o resultado de nossa gestão. O EBITDA Ajustado não é uma medida de
desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa
operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos.
Outras companhias podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Para uma reconciliação do EBITDA
Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido, vide item 3.2.b abaixo.
3
Margem EBITDA Ajustada significa nosso EBITDA Ajustado pro forma dividido pela nossa receita líquida ex-construção

pro forma.

ROIC ajustado sem goodwill
31.12.2016

2016

ROIC ajustado sem goodwill (4)

4

20%

O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o

lucro (prejuízo) líquido pro forma do exercício, ajustado pelo resultado financeiro e demais ajustes que também ajustam
o EBITDA com exceção das baixas de peças, do ativo financeiro da RBD e outros ativos (despesas com fusões e
aquisições, provisão para contingências, despesas com consultores, despesas com reestruturação / integração de
empresas adquiridas e despesas com stock options), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório do Capital de Giro
e Capital Fixo sem goodwill).

b)
Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
Abaixo seguem as informações de EBITDA Consolidado “pro forma” Ajustado, considerando a
aquisição do Delfin agregada ao resultado da Companhia em 2015 e no período de 01/01/2016
a 10/03/2016 para uma visão completa dos dois períodos do resultado da Companhia.

EBITDA “PRO FORMA”

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais – R$, exceto o valor por ação

Lucro (PREJUÍZO) LÍQUIDO “PRO FORMA” DO EXERCÍCIO

31/12/2015
“pro forma”

31/12/2016
“pro forma”

-5.306

25.267
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Imposto de renda e contribuição social, corrente e diferido

22.268

-5.740

-108.209

-67.376

Depreciação e Amortização

44.350

55.909

EBITDA “PRO FORMA”

169.521

154.292

AJUSTES NÃO RECORRENTES

8.169

53.248

Liquidação do programa de Stock Options

1.160

9.023

Consultorias/Assessorias

1.473

1.071

Estorno Earn Out (+)

-12.960

-

Peças de manutenção

Resultado Financeiro

14.545

18.474

Ativo financeiro PPP

-

5.328

Outros ativos

-

1.688

Integração de empresas adquiridas

1.364

8.527

Despesas de M&A

1.247

7.441

EBITDA Multilab

1.340

1.696

EBIIDA “PRO FORMA” AJUSTADO

177.690

207.540

Margem EBITDA “PRO FORMA” AJUSTADO

21,70%

21,34%

Em 2016 o Retorno sobre Capital Investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem
goodwill) da Companhia foi de 20%. O retorno sobre Capital Investido ajustado sem goodwill
(ROIC ajustado sem goodwill) significa a razão entre Lucro (Prejuízo) Líquido Pro forma do
Exercício Antes do Resultado Financeiro Ajustado (somado aos mesmos ajustes do EBITDA
Ajustado descritos nesta seção com exceção das baixas de peças, do ativo financeiro da RBD e
outros ativos), dividido pela média do Capital Investido sem goodwill em 30.06.2016,
constituído pelas contas do Balanço Patrimonial demonstradas abaixo:

ROIC Ajustado sem goodwill
31.12.2016
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(+) Resultado Financeiro
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício sem Resultado Financeiro

12M 2016
Pro Forma
25.267
67.376
93.718

Ajustes
Despesas com fusões e aquisições

7.441

Provisão para contingências

6.780

Consultorias/Assessorias

1.071

Despesas com reestruturação / integração de adquiridas
Despesas com Stock Options
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Antes do Resultado
Financeiro Ajustado

682
10.088
119.780

PÁGINA: 13 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

3.2 - Medições não contábeis
Média do Capital de Giro e Capital Fixo em 30.06.2016

ROIC Ajustado

1.428.797

8%

Média do Capital de Giro e Capital Fixo em 30.06.2016 sem ágio

ROIC Ajustado (sem ágio)
Contas Patrimoniais

602.826

20%
30.06.2016

Capital de Giro + Capital Fixo (1+2)

1.428.797

Capital de Giro + Capital Fixo sem ágio (1+3) (4)

602.826

Capital de Giro (1)

114.586

(+) Ativos Circulantes

292.211

(-) Caixa e Equivalentes

37.444

(-) Passivos Circulantes

316.445

(+) Dívida de Curto Prazo

176.264

Capital Fixo (2)

1.314.211

(+) Imobilizado

464.160

(+) Intangível

852.721

(+) Imposto de renda e contribuição social diferidos

41.218

(+) Outras contas a receber

10.020

(-) Marca Adquirida

53.908

Capital Fixo sem ágio (3)
(-) Ágio na aquisição de investimentos

488.240
825.971

(1) Calculamos o Capital de giro como o ativo circulante menos (i) caixa e equivalentes de caixa (que inclui títulos e valores mobiliários de curto
prazo), subtraído do passivo circulante menos a dívida de curto prazo que é composta por (i) empréstimos e financiamentos de curto prazo, (ii)
parcelamentos de impostos de curto prazo, (iii) contas a pagar por aquisição de empresas de curto prazo e (iv) instrumento financeiro derivativo de
curto prazo. O Capital de giro não possui um significado padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras
companhias podem calcular o Capital de giro de maneira diferente da Companhia.
(2) Calculamos o Capital Fixo como sendo o somatório de (i) ativo imobilizado; (ii) ativo intangível; (iii) imposto de renda e contribuição social
diferidos; (iv) outras contas a receber de longo prazo e (v) marcas adquiridas em combinação de negócios. O Capital fixo não possui um significado
padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias podem calcular o Capital fixo de maneira diferente da
Companhia.
(3) Calculamos o capital fixo sem goodwill como o Capital fixo deduzido do ágio na aquisição de empresas. O Capital fixo sem goodwill não possui
um significado padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias podem calcular o Capital investido sem
goodwill de maneira diferente da Companhia.
(4) Calculamos o capital investido sem goodwill como o somatório do capital de giro e do capital fixo sem goodwill (1 + 3). O Capital investido sem
goodwill não possui um significado padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias podem calcular o
Capital investido sem goodwill de maneira diferente da Companhia.
(5) O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido pro
forma do exercício, ajustado pelas despesas financeiras e e demais ajustes que também ajustam o EBITDA com exceção das baixas de peças, do
ativo financeiro da RBD e outros ativos (despesas com fusões e aquisições, provisão para contingências, despesas com consultores, despesas com
reestruturação / integração de empresas adquiridas e despesas com stock options), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório do Capital de
Giro e Capital Fixo sem goodwill, conforme demonstrado acima). O ROIC ajustado sem goodwill não é uma medida de desempenho financeiro
segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS e não deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de
desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional ou como indicador de liquidez. O ROIC ajustado sem goodwill não possui
significado padrão e outras companhias podem calcular o Retorno sobre Capital Investido de maneira diferente da nossa. Porém, uma vez que o
ROIC ajustado sem goodwill não considera certos ativos, passivos, receitas e despesas intrínsecos aos nossos negócios que poderiam, por sua vez,
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afetar significativamente nossos lucros, o ROIC ajustado sem goodwill apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de rentabilidade da
Companhia.

c)
Motivo pelo qual a Companhia entende que tal medição é mais apropriada
para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas
operações
O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho da Companhia, motivo pelo qual a
administração entende ser importante a sua inclusão neste Formulário de Referência. A
administração da Companhia acredita que o EBITDA é uma medida prática para aferir seu
desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo
segmento. De acordo com o Ofício Circular da Comissão de Valores Mobiliários SNC/SEP nº
1/2005, o EBITDA é a abreviação em língua inglesa do LAJIDA, que por sua vez pode ser
definido como lucros antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda e
contribuição social, depreciação e amortização e resultados não operacionais. O EBITDA e o
EBITDA Ajustado são utilizados pela administração como métricas adicionais de desempenho da
Companhia e também como base de comparação com outras empresas do mesmo setor,
apesar de poderem haver diferenças nas metodologias de cálculo. Razão pela qual a
Companhia considera relevante sua apresentação neste Formulário de Referência.
A Companhia acredita que o EBITDA é informação adicional às suas demonstrações financeiras,
mas não é medida contábil de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS e
não deve ser utilizado como base de distribuição de dividendos ou como substituto para o lucro
líquido e fluxo de caixa operacional, como indicador de desempenho operacional, nem tão
pouco como indicador de liquidez.
Em razão de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), a depreciação e a amortização, o EBITDA e o EBITDA Ajustado funcionam como
indicadores do desempenho econômico geral da Companhia, que não é afetado por flutuações
nas taxas de juros, alterações de carga tributária do IRPJ e da CSLL ou alterações nos níveis de
depreciação e amortização.
O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill é utilizado pela administração como
métrica adicional de rentabilidade dos ativos da Companhia e também como base de
comparação com outras empresas do mesmo setor, apesar de poderem haver diferenças nas
metodologias de cálculo. Razão pela qual a Companhia considera relevante sua apresentação
neste Formulário de Referência.
Consequentemente, a Companhia acredita que o EBITDA, o EBITDA Ajustado e o Retorno sobre
o capital investido sem goodwill permitem uma melhor compreensão não só do seu
desempenho financeiro, como também da sua capacidade de cumprir com suas obrigações
passivas e obter recursos para suas atividades.
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3.3 – Eventos Subsequentes às Demonstrações Financeiras
Não há eventos subsequentes relevantes não considerados nas demonstrações financeiras.
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A Companhia adota a seguinte política de destinação de resultados.
31.12.2016
a) Regras sobre
retenção
de
lucros

31.12.2015

31.12.2014

De acordo com a Lei nº 6.404/76 e com o estatuto social da Companhia o lucro
líquido da Companhia apresenta a seguinte 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.
Adicionalmente,

a

Assembleia

Geral

poderá,

por

proposta

dos

órgãos

de

administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente dos benefícios fiscais, que poderá ser excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório.
a.1) Valores das
retenções
de
lucros

O lucro líquido no exercício

Não houve retenção de

No exercício social findo

findo em 31 de dezembro

lucros no exercício social

em 31 de dezembro de

de 2016 foi destinado para

findo em 31 de dezembro

2014 foram retidos:

absorção

de 2015.

de

prejuízos

Reserva Legal:

aculumados.
b) Regras sobre
distribuição
de
dividendos

R$ 455

mil.

Nos termos do Estatuto

Nos termos do Estatuto

Nos termos do Estatuto

Social então vigente, a

Social então vigente, a

Social então vigente, a

Companhia

Companhia

Companhia

distribuir

deverá
o

montante

distribuir

deverá
o

montante

distribuir

deverá
o

montante

mínimo de 25% do seu

mínimo de 0,1% do seu

mínimo de 0,1% do seu

lucro

lucro

lucro

líquido

aos

seus

líquido

aos

seus

líquido

aos

seus

acionistas, desconsiderada

acionistas, desconsiderada

acionistas, desconsiderada

a

a

a

depreciação

amortização
após

a

do

e

a

período,

dedução

montantes

destinados

formação

de

dos
à

reservas,

depreciação

amortização
após

a

do

e

a

período,

dedução

montantes

destinados

formação

de

dos
à

reservas,

depreciação

amortização
após

a

do

e

a

período,

dedução

montantes

destinados

formação

de

dos
à

reservas,

legais ou estatutárias, e o

legais ou estatutárias, e o

legais ou estatutárias, e o

pagamento de todos os

pagamento de todos os

pagamento de todos os
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tributos

c) Periodicidade
das distribuições
de dividendos

e

tributos

e

contribuições

tributos

e

contribuições

incidentes sobre tal lucro

incidentes sobre tal lucro

incidentes sobre tal lucro

líquido.

líquido.

líquido.

Os dividendos são pagos

Os dividendos são pagos

Os dividendos são pagos

anualmente

anualmente

anualmente

após

após

após

aprovação pela Assembleia

aprovação pela Assembleia

aprovação pela Assembleia

Geral

Geral

Geral

Ordinária,

que

Ordinária,

que

Ordinária,

que

também poderá deliberar

também poderá deliberar

também poderá deliberar

sobre

sobre

sobre

a

dividendos

d) Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial aplicável
ao emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais

contribuições

declaração

de

intermediários

a

dividendos

declaração

de

intermediários

a

dividendos

declaração

de

intermediários

ou intercalares, além do

ou intercalares, além do

ou intercalares, além do

pagamento de juros sobre

pagamento de juros sobre

pagamento de juros sobre

o capital próprio.

o capital próprio.

o capital próprio.

Não há.

PÁGINA: 18 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

14.792.000,00

-12.767,00

-4.165,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

1,260400

-3,247070

1,063270

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

3.903.281,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

455.191,00

Data da aprovação da retenção

29/04/2014

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Dividendo Obrigatório
Preferencial

Preferencial Classe A

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe B

Ordinária

1.484.808,01

30/04/2014

1.501.120,92

30/04/2014

14.071,07

30/04/2014

1.501.120,92

03/07/2014

Preferencial

Preferencial Classe A

1.484.808,01

03/07/2014

Preferencial

Preferencial Classe B

14.071,07

03/07/2014

1.501.120,92

30/10/2014

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

1.484.808,01

30/10/2014

Preferencial

Preferencial Classe B

14.071,07

30/10/2014

15.011.209,15

13/11/2014

Ordinária
Preferencial

Preferencial Classe A

14.848.080,13

13/11/2014

Preferencial

Preferencial Classe B

140.710,72

13/11/2014
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, a Companhia declarou distribuição de
dividendos na conta de retenção de lucros no montante de R$ 30.384 mil.

PÁGINA: 20 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
954.377.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
44,06000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

33.682.136,21

35.045.619,71

Financiamento

Garantia Real

96.151.325,81

201.047.909,67

Financiamento

Quirografárias

25.372.297,15

Empréstimo

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

68.727.755,92

14.691.788,28

1.750.772,08

313.641.795,84

29.364.537,23

2.311.784,55

0,00

57.048.618,93

47.624.242,83

18.604.591,47

0,00

0,00

66.228.834,30

202.830.002,00

284.062.658,08

17.003.572,83

1.750.772,08

505.647.004,99

Observação
Para segregação de nossas obrigações (empréstimos e financiamentos) de acordo com as categorias previstas na tabela acima (dívidas com garantia real, dívidas com garantia flutuante e dívidas quirografárias),
levamos em consideração o seguinte critério:
(i)foram consideradas dívidas com garantia real: todas as dívidas garantidas por nossos ativos fixos, tais como equipamento, imóveis, cessões e alienações fiduciárias de bens e/ou direitos, etc.;
(ii) foram consideradas dívidas quirografárias: todas as nossas dívidas que não estejam garantidas de nenhuma forma.
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3.9 - Outras informações relevantes
A Companhia não possui outras informações relevantes para serem divulgadas neste item.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
a) à Companhia
A Companhia pode não ser capaz de abrir novas unidades de atendimento ou
renovar os contratos existentes para a manutenção ou expansão das unidades de
atendimento.
A Companhia obteve um rápido crescimento desde 2011, com a expansão geográfica de suas
operações. O crescimento interno da Companhia exigiu uma considerável adaptação em seus
negócios, especialmente no que se refere aos seus controles internos e recursos
administrativos, técnicos, operacionais e financeiros. A expansão dos negócios da Companhia
em mercados atuais e em novos mercados poderá resultar na necessidade de novas adaptações
de seus recursos e depender substancialmente da capacidade da Companhia de implementar e
gerir a expansão de tais recursos, mantendo todas as unidades integradas.
A Companhia pretende continuar a expandir suas atividades nos mercados em que atua, bem
como em outras regiões ainda não exploradas. A Companhia poderá não ser capaz de aumentar
ou manter, no futuro, níveis de crescimento similares àqueles apresentados nos últimos anos,
ou de abrir novas unidades com a performance esperada, e, em razão disso, seus futuros
resultados operacionais podem não ser condizentes com aqueles obtidos nos últimos exercícios
sociais. Caso a Companhia não seja capaz de manter ou aumentar seus níveis históricos de
crescimento, o valor de mercado das ações de emissão da Companhia poderá vir a ser
adversamente afetado.
O desenvolvimento de novos e menos custosos exames de diagnósticos por imagem
(incluindo a ressonância magnética, que representa parcela significativa dos
resultados operacionais da Companhia) ou de análises clínicas, que possam ser
realizados por médicos em seus próprios consultórios ou pelos próprios pacientes
(autoexame) pode afetar adversamente o resultado operacional e situação
financeira da Companhia, bem como tornar obsoletos os serviços prestados
atualmente pela Companhia.
A indústria de exames de diagnósticos por imagem e de análises clínicas está em constante
desenvolvimento técnico e busca de inovação de novos produtos e serviços. Avanços na
tecnologia podem resultar no desenvolvimento de novos exames de diagnósticos por imagem
(incluindo a ressonância magnética, que representa parcela significativa dos resultados
operacionais da Companhia) ou de análises clínicas que possibilitem sua realização diretamente
por médicos em seus próprios consultórios/clínicas ou pelos próprios pacientes em suas
residências, que podem afetar adversamente o resultado operacional da Companhia e, ainda,
tornar obsoletos os atuais serviços prestados pela Companhia.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Se os médicos solicitantes deixarem de recomendar as unidades de atendimento da
Companhia para os seus pacientes, o resultado financeiro operacional e a situação
financeira da Companhia poderão ser adversamente afetados.
A Companhia acredita que os médicos que prescrevem os exames, ou médicos solicitantes,
tomam em conta uma série de fatores quando recomendam um laboratório ou clínica de
Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico (“SAD”), incluindo a qualidade do atendimento, a
qualificação e competência dos médicos que prestam serviço para o SAD, a conveniência de
agendamento, a localização da unidade, bem como suas condições físicas. Os médicos
solicitantes podem mudar as suas recomendações a qualquer momento, o que pode resultar na
transferência dos pacientes da Companhia existentes para concorrentes, incluindo clínicas
estabelecidas pelos próprios médicos solicitantes. Os pacientes podem selecionar uma unidade
de atendimento baseada, no todo ou em parte, nas recomendações de seu médico. Assim, se
um número significativo de médicos solicitantes deixar de recomendar que seus pacientes
procurem as unidades da Companhia, isto terá impacto negativo sobre a capacidade de geração
de receita da Companhia e poderá afetar adversamente as operações da Companhia como um
todo.
A Companhia pode não ser capaz de expandir a prestação de serviços de exames
laboratoriais, e a terceirização de análise de amostras de exames laboratoriais da
Companhia pode ter efeito adverso relevante nos seus resultados e/ou na sua
condição financeira caso tal contrato de prestação de serviços seja descontinuado e
a Companhia enfrente dificuldades de encontrar outro prestador de serviços para tal
fim.
O plano de negócios da Companhia contempla crescimento substancial na prestação de serviços
de exames laboratoriais, que atualmente representa 14% de sua receita bruta. No entanto, a
capacidade de crescimento e realização de prestação de serviços de exames laboratoriais nas
unidades da Companhia depende de uma série de fatores que está fora de seu controle. Além
disso, a Companhia não conta com Núcleo Técnico Operacional (NTO) próprio com
equipamento para análise de amostras, tendo terceirizado essa atividade para a Associação de
Fundo de Incentivo a Pesquisa – AFIP, por meio da celebração de um contrato de prestação de
serviços. Na hipótese de o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a
AFIP para fins de terceirização de atividades relacionadas a análise de amostras ser
descontinuado e a Companhia não for capaz de substituir este prestador de serviço sem que
haja impacto na continuidade dos serviços de análises clínicas, os resultados e/ou a condição
financeira da Companhia poderão ser significativamente afetados de forma adversa, além de a
Companhia ser obrigada a substituir o terceirizado por ela contratado, o que poderá acarretar
custos significativos para a Companhia, afetando de forma relevante e adversa seus resultados
operacionais e/ou sua condição financeira.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
A Companhia depende, em certo grau, da expansão da oferta de serviços
específicos, incluindo a contratação de colaboradores e de empresas prestadoras de
serviços médicos qualificados para a realização dos serviços de medicina
diagnóstica e pode não ser capaz de executar expansões e contratações na
velocidade adequada ou com os investimentos estimados.
Os serviços prestados pela Companhia ocorrem por meio de uma base de colaboradores (como
técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, entre outros) e de empresas prestadoras de
serviços médicos, que utilizam principalmente os locais e equipamentos da Companhia para o
atendimento e relacionamento com pacientes e médicos, além de serviços prestados pela
Companhia de processamento e análise de apoio diagnóstico. O crescimento do volume de
serviços prestados pela Companhia pode trazer a necessidade de expansão da área de
atendimento, de mais salas e máquinas para a realização de exames, e da contratação de
colaboradores e empresas prestadoras de serviços médicos. Dada a crescente concorrência por
mão de obra qualificada no Brasil, especialmente quando relacionada ao setor de saúde, e a
necessidade de projetos para ampliação da área existente, a Companhia pode não conseguir
realizar a expansão da oferta na velocidade adequada para atender a demanda por estes
serviços ou dentro dos investimentos estimados, o que pode vir a afetar adversamente a
operação e, consequentemente, a geração de receita da Companhia.
Os negócios da Companhia dependem, em larga escala, da reputação de suas
marcas junto a clientes, fontes pagadoras e a comunidade médica das áreas
geográficas em que atua. Caso a Companhia não seja capaz de manter a reputação
das marcas por ela utilizadas, os seus negócios poderão ser adversamente afetados.
A reputação da Companhia associada às suas marcas é fundamental para a manutenção de sua
posição no segmento de SAD e de sua capacidade de atrair e manter clientes e fontes
pagadoras, bem como de estabelecer parcerias com empresas, instituições, universidades e
centros de pesquisas. Em razão disso, eventos que afetem negativamente as marcas da
Companhia, incluindo efeitos de eventos ocorridos antes de sua aquisição pela Companhia,
podem levar a descredenciamentos por pagadores de serviços médicos, a redução da procura
por parte dos pacientes e de recomendações por parte dos médicos solicitantes, o que por
conseguinte pode afetar seus negócios de maneira adversa e, consequentemente, seus
resultados operacionais e condições financeiras.
A Companhia é parte de diversos contratos de financiamento, que são cruciais para
o funcionamento de suas atividades. A inadimplência nos termos de quaisquer dos
financiamentos poderia levar, dentre outras consequências, à excussão ou venda
forçada dos ativos oferecidos em garantia de tais financiamentos, incluindo
equipamentos da Companhia utilizados para exames de diagnósticos por imagem ou
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
de análises clínicas. Um inadimplemento também pode levar ao vencimento
antecipado de toda ou parte significativa das dívidas da Companhia.
Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm covenants financeiros e outras
obrigações que restringem a habilidade da Companhia de realizar certas operações ou incorrer
em dívidas adicionais. O não cumprimento de tais obrigações ou violação dos covenants
financeiros permitiria aos credores de tais dívidas declarar o inadimplemento, o que poderia
levar ao vencimento antecipado de toda ou parte substancial das dívidas da Companhia. Em 31
de março de 2017, a Companhia não foi capaz de manter o covenant financeiro de liquidez
corrente mínima de 1,1x como requerido em seu contrato com IFC, e a Companhia solicitou e
recebeu waiver junto ao IFC. Além disso, 31 de março de 2017, o índice de endividamento da
Companhia esteve próximo dos limites estabelecidos em covenants financeiros previstos neste e
em outros contratos de financiamento. Existe um risco de que a Companhia não seja capaz de
cumprir esse covenant ou outros covenants financeiros no futuro, especialmente se a
Companhia precisar incorrer em novos financiamentos como parte de sua estratégia de
crescimento, conforme discutido no item 10 deste Formulário. Ademais, a fim de garantir
financiamentos que a Companhia realiza no curso normal de seus negócios, a Companhia tem
concedido garantias reais sobre equipamentos utilizados nas unidades de atendimento da
Companhia, e pretende continuar oferecendo garantias sobre os equipamentos no futuro, a fim
de obter melhores condições de financiamento nas dívidas incorridas. Qualquer inadimplência
nestes financiamentos, não sanada nos prazos de cura previstos nos respectivos contratos,
poderá levar à execução ou venda forçada do equipamento médico que garante esses
empréstimos, a suspensão das operações das unidades de atendimento em que tais
equipamentos médicos são usados, ou de outra forma prejudicar a relação da Companhia com
parceiros hospitalares e prejudicar a reputação da Companhia na comunidade médica, o que
pode vir a afetar adversamente a capacidade da Companhia em honrar seus compromissos.
As futuras aquisições da Companhia podem sofrer restrições ou podem não ser
aprovadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Devem ser submetidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) os atos de
concentração econômica em que, cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos envolvidos
na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de
negócios no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750,0 milhões; e (ii)
pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço,
faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano anterior à operação,
equivalente ou superior a R$75,0 milhões. A Lei de Defesa da Concorrência também estabelece
um regime prévio de análise de atos de concentração, de forma que a operação apenas poderá
ser consumada após a aprovação pelo CADE, devendo ser preservadas as condições
concorrenciais entre as empresas envolvidas até o julgamento final. O CADE pode determinar
que uma transação afeta negativamente as condições de concorrência nos mercados em que a
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Companhia atua ou prejudica o bem-estar social e/ou prejudicar os consumidores deste
mercado. Nestes casos, o CADE pode rejeitar operações que a Companhia vier a realizar ou,
ainda, aprová-las com restrições, as quais podem ser estruturais (como, por exemplo, a
alienação de ativos de empresas ou a retirada de marcas do mercado) ou comportamentais
(como cláusulas de compromisso e monitoramento do mercado). Qualquer dessas decisões
pode afetar adversamente os resultados das operações da Companhia e sua condição financeira
e, consequentemente, o valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de realizar associações no momento e em
condições, termos ou preços desejados. Adicionalmente, tais associações podem
não trazer os resultados que a Companhia espera e/ou a Companhia pode não ser
capaz de integrá-las com sucesso aos seus negócios.
O sucesso das associações que a Companhia realiza depende, principalmente, da sua
capacidade de identificar oportunidades de novos prestadores de SADs, seja em novos
mercados ou em mercados nos quais a Companhia já atua, negociar associações ou parcerias
com tais prestadores, e de integrá-los de forma satisfatória aos seus negócios. A Companhia
pode não ser capaz de identificar novos SADs que correspondam às suas expectativas, seja em
razão de condições e preços não aceitáveis ou menos favoráveis, ou em virtude da ausência de
oportunidades estratégicas em dado momento (inclusive em decorrência de consolidação no
setor), devido a restrições regulatórias, dentre outros fatores. Adicionalmente, a geração de
caixa oriunda de atividades operacionais não tem sido, e provavelmente não será no futuro,
suficiente para suportar os planos de expansão da Companhia, sendo necessário que a
Companhia incorra em dívidas adicionais ou emita ações adicionais para financiar seu
crescimento. Caso a Companhia não seja capaz de obter financiamentos, ou de obtê-los a
custos aceitáveis, existe risco de que os planos de negócios e de crescimento da Companhia
tenham que ser revisados, afetando adversamente os resultados operacionais e condições
financeiras da Companhia, bem como o preço de mercado das ações da Companhia.
A integração de novos SADs aos negócios da Companhia apresenta uma série de riscos e
desafios, incluindo: (i) a absorção de diversas operações, serviços, processos e tecnologias das
sociedades adquiridas, com a exclusão de estruturas redundantes, (ii) a possibilidade de perda
ou não absorção de clientes, empregados, colaboradores, e distribuidores das sociedades
adquiridas, (iii) a manutenção das operações, serviços, processos e unidades de atendimento,
especialmente em decorrência da situação das locações e propriedades das unidades
estabelecidas anteriormente à associação, que, em determinados casos, estão pendentes de
regularização quanto a titularidade dos imóveis e regularidade do contrato de locação; (iv) o
comprometimento na gestão dos negócios existentes, inclusive se determinada integração se
apresentar mais complexa do que o esperado, consumindo mais recursos e demandando tempo
e esforços adicionais da nossa administração; (v) a possibilidade de surgimento de
contingências relevantes não identificadas no processo de investigação legal e financeira ou de
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excessivos processos propostos por empregados e colaboradores dispensados no contexto da
aquisição e outras obrigações de indenização nos termos dos respectivos contratos, e (vi) a
impossibilidade de aproveitar o ágio gerado em tais aquisições para fins fiscais ou o eventual
questionamento de tal aproveitamento por autoridades fiscais.
Caso a aquisição dos novos SADs seja realizada a preços considerados altos, os resultados
dessas aquisições podem ficar aquém do esperado. Além disso, caso as integrações de novos
SAD não tragam os benefícios esperados e/ou a Companhia esteja sujeita a qualquer dos
demais fatores descritos acima, os negócios e a qualidade dos serviços da Companhia poderão
ser prejudicados, com o consequente impacto negativo em seus resultados e no valor de
mercado das ações da Companhia.
Por fim, em razão das recentes aquisições e crescimento orgânico da Companhia, as
demonstrações financeiras consolidadas e outras informações financeiras incluídas neste
Formulário de Referência não são comparáveis às demonstrações ou informações financeiras
dos anos fiscais ou períodos fiscais anteriores, o que pode vir a afetar a capacidade de seus
investidores de identificar tendências futuras e potenciais prospecções negativas.
Disputas societárias na Companhia ou suas controladas podem afetar adversamente
o resultado operacional e situação financeira da Companhia.
Desde janeiro de 2011, a Companhia possui um plano de expansão com foco em fusões e
aquisições, o que poderá tornar o processo decisório da Companhia mais longo e complexo e
aumentar o risco do surgimento de disputas societárias envolvendo tanto novos sócios, quanto
sócios já existentes. Tais disputas poderão implicar em custos à Companhia ou suas controladas
bem como acarretar interrupções nos negócios de tais sociedades. Adicionalmente, disputas
societárias poderão acarretar em perda de parceiros estratégicos, o que pode afetar
adversamente os resultados operacionais da controlada envolvida. Por conseguinte, o resultado
operacional e a situação financeira da Companhia e/ou de suas controladas poderão ser
afetados de forma adversa.
Falhas no funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia
podem comprometer as suas operações e afetá-la adversamente.
As operações da Companhia são altamente informatizadas. Os sistemas de tecnologia da
informação da Companhia estão presentes na esfera administrativa de seus negócios e em cada
etapa de suas operações, compreendendo não só o agendamento de exames e procedimentos,
como o transporte de amostras, as análises técnicas dos resultados e a divulgação desses
resultados, a contabilização das receitas da Companhia e custos, dentre outras etapas. O
regular funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser
comprometido em virtude de caso fortuito, falhas humanas e de programação, bem como em
razão da infraestrutura da Companhia e/ou dos prestadores de serviços de datacenter, além de
outros eventos de força maior, como incêndios, explosões, desastres, e quaisquer outros
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fatores ou incidentes alheios ao seu controle, o que pode afetar negativamente o valor de
mercado das ações de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser
corrompida por programadores experientes ou hackers, que podem não só prejudicar o regular
funcionamento de tais sistemas como apropriar-se indevidamente das informações confidenciais
da Companhia e/ou de seus clientes e fontes pagadoras. Qualquer dos fatores acima pode
afetar a confiança na Companhia por seus clientes e suas fontes pagadoras, sujeitando a
Companhia a eventuais processos judiciais. Todas as situações descritas acima podem provocar
impactos adversos sobre os resultados, a situação financeira e o valor de mercado das ações da
Companhia.
A

Companhia

pode

ser

adversamente

afetada

por

litígios

relacionados

à

responsabilidade civil em razão da execução e/ou resultados de exames de
diagnóstico por imagem ou análises clínicas que realiza.
De um modo geral, prestadores de serviços envolvidos na execução de exames diagnósticos
figuram em processos judiciais nos quais se alega negligência, imprudência, imperícia, dentre
outros casos de imputação de responsabilidade civil profissional. Ademais, em grande parte dos
casos, os clientes da Companhia podem se valer das normas de proteção ao consumidor,
especialmente com base na Lei n.º 8.078 (“Código de Defesa do Consumidor”) e regras
processuais especiais, tais como a inversão do ônus da prova, responsabilização objetiva e
responsabilidade solidária por danos causados por empresas prestadoras de serviços médicos
que a Companhia contrata. Caso não seja obtido êxito, a Companhia será obrigada ao
pagamento de quantias, determináveis conforme o caso, a título de indenização e perdas e
danos. Eventual litígio em que a responsabilidade civil seja invocada também pode afetar
adversamente a reputação da Companhia e, consequentemente, a sua base de clientes e fontes
pagadoras. Ações judiciais relacionadas a questões de responsabilidade civil profissional
poderão

afetar

financeiramente,

de

modo

adverso,

a

Companhia,

além

de

afetar

significativamente sua reputação e, potencialmente levar a uma diminuição do seu volume de
clientes e fontes pagadoras e, consequentemente, à redução da sua receita operacional bruta,
afetando adversamente os negócios e resultados e, consequentemente, o valor de mercado das
ações da Companhia.
Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis podem afetar adversamente a
condição financeira, os resultados operacionais ou a reputação da Companhia
A Companhia é ré em diversas ações judiciais e administrativas, nas esferas fiscais, cíveis e
trabalhistas, cujos resultados não se pode garantir que serão favoráveis à Companhia e cujo
valor total estimado pelos advogados da Companhia, em 31 de março de 2017, era de R$ 157
milhões. As provisões constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total
decorrente dos processos. Adicionalmente, podemos estar sujeitos a contingências por outros
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motivos que nos obriguem a dispender valores significativos. No caso de decisões judiciais
desfavoráveis à Companhia, especialmente em processos envolvendo valores relevantes, causas
conexas e ações coletivas (incluindo as descritas nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 deste
Formulário de Referência), que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de
negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso nos resultados da
Companhia, bem como os negócios, a situação financeira e o valor de mercado das ações da
Companhia podem ser adversamente afetados. Para mais informações a respeito dos processos
judiciais e administrativos nos quais somos parte, vide seção 4.3 e seguintes deste Formulário
de Referência.
Os resultados da Companhia poderão ser afetados pela não obtenção ou não
renovação, em prazo adequado, de licenças, alvarás e demais autorizações
aplicáveis,

necessárias

para

o

desenvolvimento

das

atividades

em

seus

estabelecimentos.
As atividades desenvolvidas pela Companhia, bem como os imóveis que ela ocupa ou pode vir a
ocupar estão sujeitos a obtenção de licenças, alvarás e demais autorizações aplicáveis, dentre
outros, a depender do município em que a unidade está ou pretende ser instalada. A
Companhia não pode assegurar que obterá todas as licenças ou a renovação de licenças
existentes nos prazos adequados. A Companhia também não pode assegurar que a obtenção
destas

licenças

ocorrerá

dentro

do

cronograma

previsto

para

abertura

de

novos

estabelecimentos ou que terá todas as licenças exigidas para os estabelecimentos já existentes.
A falta de qualquer destas licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação pode
implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas até o encerramento das
atividades desenvolvidas no respectivo imóvel ou, no caso de novos estabelecimentos, a
Companhia pode ser impedida de iniciar suas atividades. A imposição dessas penalidades, em
especial o fechamento de determinadas unidades consideradas relevantes, poderá ter efeito
adverso nos resultados operacionais da Companhia e, consequentemente, o valor de mercado
das ações de emissão da Companhia.
Em decorrência das obrigações impostas por reguladores e autorreguladores a
companhias abertas, a Companhia precisará se adequar e aprimorar determinados
procedimentos e controles internos.
Os auditores independentes da Companhia apontaram deficiências de controles internos
observadas durante o processo de auditoria externa das demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2016. Vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência para mais informações
sobre as deficiências e recomendações dos auditores independentes.

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
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Os interesses dos acionistas controladores poderão conflitar com os interesses dos
demais acionistas.
Os Acionistas Controladores têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos
membros do Conselho de Administração e determinar o resultado final das matérias cuja
deliberação seja de competência dos acionistas, incluindo operações com partes relacionadas,
reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos e o montante e a ocasião para
distribuição de dividendos ou remunerações de capital similares, ressalvadas as exigências de
distribuição de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os
Acionistas Controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, buscar
financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos
seus outros acionistas.
A Companhia não pode assegurar que seus Acionistas Controladores irão agir de forma
consistente com os melhores interesses dos acionistas minoritários.
Para mais informações sobre o grupo de controle da Companhia e os acordos de acionistas em
vigor entre os acionistas do grupo de controle, veja o item 15 deste Formulário de Referência.
c) às ações de emissão da Companhia
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
emitidas pela Companhia em curto espaço de tempo, pode fazer com que o preço de
mercado das ações emitidas pela Companhia diminua, ainda que temporariamente.
O preço de mercado das ações emitidas pela Companhia poderá cair caso haja emissão ou
venda de quantidade substancial das ações emitidas pela Companhia pelos acionistas
detentores de participações significativas, dentre os quais os fundos geridos por Pátria
Investimentos e os demais acionistas integrantes do bloco de controle, ou caso haja percepção
de que ocorrerá esta venda.
Futuras emissões de valores mobiliários pela Companhia podem resultar na diluição
da participação dos atuais detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado
de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em ofertas públicas com esforços restritos, poderá ser
realizada com a exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na
diluição da participação acionária dos seus atuais acionistas no capital social da Companhia,
bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica
dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
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Os diretores, gerentes e empregados de alto nível da Companhia e de suas
subsidiárias serão beneficiários de um Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações
Restritas. Este plano pode fazer com que tais diretores, gerentes e empregados de
alto nível da Companhia e de suas subsidiárias almejem retornos no curto prazo, o
que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram retornos no longo
prazo em seus investimentos em Ações da Companhia.
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2016, dentre outras matérias,
foi aprovado pelos acionistas da Companhia o atual Plano de Incentivo de Longo Prazo com
Ações Restritas (“Plano”). Para maiores informações acerca do Plano, vide o item 13 deste
Formulário de Referência. O Plano representa benefício atrelado ao preço das Ações da
Companhia, motivo pelo qual os interesses dos beneficiários eleitos podem ficar excessivamente
vinculados à cotação das Ações de emissão da Companhia, visando à obtenção da valorização
imediata, no curto prazo, o que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram
obter retornos a longo prazo de seu investimento em Ações da Companhia e afetar seus
resultados e o valor de mercado das suas Ações.
A perda de membros de nossa alta administração, ou a incapacidade da Companhia
de atrair e manter pessoal adicional para integrá-lo, pode ter um efeito adverso
material sobre as atividades, a situação financeira e os resultados operacionais da
Companhia.
A condução das operações da Companhia é em grande parte dependente das contribuições das
pessoas chave da sua alta administração. A Companhia não pode assegurar ser bem-sucedida
na atração e/ou retenção de membros da alta administração. A perda de qualquer dos
membros da alta administração da Companhia ou a sua incapacidade de atrair e contratar
outros executivos para integrá-la poderá afetar adversamente a capacidade de implementação
e manutenção da estratégia de negócio da Companhia, com impacto negativo sobre sua
situação financeira e seus resultados operacionais.
d) às suas controladas e coligadas
A Companhia participa direta ou indiretamente do capital social de algumas sociedades, as
quais estão sujeitas aos mesmos Fatores de Riscos descritos neste item 4.1.
e) a seus fornecedores
A Companhia conta com número limitado de fabricantes de equipamentos médicos,
bem como de fornecedores de insumos necessários às atividades da Companhia.
Muitos dos equipamentos médicos usados nas unidades de atendimento da Companhia são
altamente complexos e produzidos por um número limitado de fabricantes de equipamentos.
Estes fabricantes de equipamentos fornecem treinamento sobre a boa forma de operar os
equipamentos médicos para os profissionais médicos que trabalham nas unidades de
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atendimento da Companhia, bem como dão treinamento de serviços de manutenção e
reparação de tais equipamentos. Qualquer interrupção no fornecimento de aparelhos médicos
ou serviços a partir destes fabricantes, incluindo como resultado de falha por qualquer um
desses fabricantes na obtenção de consentimentos de terceiros necessários e licenças para a
propriedade

intelectual

utilizadas

no

equipamento

que

fabricam,

pode

retardar

o

desenvolvimento de novas unidades de atendimento ou afetar negativamente o funcionamento
das unidades de atendimento existentes, e pode ter efeito material adverso sobre os negócios,
a condição financeira e os resultados de operações da Companhia.
A Companhia está sujeita a eventuais atrasos motivados por greves, acidentes,
incêndios, casos fortuitos e casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos
e na Receita Federal ou na Polícia Federal.
Uma parcela dos insumos que a Companhia utiliza em suas operações, tais como reagentes,
filmes e outros materiais, é produzida ou fabricada no exterior e importada por seus
fornecedores para revenda no mercado nacional. Desta forma, eventuais greves, acidentes,
incêndios, casos fortuitos e casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos, e na
Receita Federal ou na Polícia Federal podem afetar a disponibilidade desses insumos, o que
pode afetar adversamente a capacidade da Companhia de desenvolver seus negócios, e
consequentemente, seus resultados, sua situação financeira e o valor de mercado das ações de
emissão da Companhia.
O código de conduta da Companhia e os controles internos da Companhia podem
falhar ou não ser suficientes para evitar violações e práticas irregulares por parte de
seus administradores, empregados e fornecedores, o que pode gerar multas
regulatórias,

indenizações

trabalhistas,

indenizações

ambientais

e

danos

à

reputação da Companhia.
A Companhia está sujeita a violações de seu código de conduta, em decorrência de conduta nos
negócios e ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus
empregados, fornecedores e demais colaboradores. A Companhia não possui política específica
anticorrupção de funcionários públicos e não dispõe de política de proteção a Pessoas
Politicamente Expostas (PPE). A Companhia promove treinamento de compliance e
anticorrupção com seus funcionários e terceiros apenas na admissão. O descumprimento das
leis aplicáveis, dos contratos celebrados e de outras normas por parte dos administradores,
empregados, fornecedores e demais colaboradores pode resultar em multas e indenizações nas
esferas administrativa, civil, penal, trabalhistas, ambientais, quarteirização da cadeia produtiva
e condições de segurança impróprias, bem como a perda de licenças operacionais com a
consequente responsabilização subsidiária ou solidária, e prejuízos à reputação da Companhia.
Todas as circunstâncias descritas acima podem impactar negativamente os negócios, os
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resultados e a situação financeira da Companhia, bem como o valor de mercado das ações de
emissão da Companhia.
f) a seus clientes
Parcela significativa da receita da Companhia decorre dos contratos celebrados com
operadoras de planos de saúde.
O resultado das operações da Companhia depende significativamente dos contratos que a
Companhia mantém com operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas. Nesse sentido,
a Agência Nacional de Saúde (“ANS”), no âmbito de suas atribuições, regulamenta
determinadas condições aplicáveis às relações contratuais entre operadoras de planos de
assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde, como a Companhia. O descumprimento
da regulamentação da ANS no tocante aos requisitos obrigatórios dos contratos pode gerar a
rescisão de contratos celebrados em afronta a sua regulamentação, o que pode vir a afetar
adversamente a operação da Companhia e, consequentemente sua geração de receita.
O setor privado de saúde adota amplamente contratos com prazo indeterminado de duração,
que, por definição, são passíveis de encerramento a qualquer momento, por qualquer das
partes, geralmente após encaminhamento de simples notificação prévia sem imposição de
penalidade. Esse modelo de negócio confere considerável poder de negociação às operadoras
de planos de saúde, especialmente em relação aos preços dos serviços que a Companhia presta
quando das renegociações destes contratos, que geralmente ocorrem anualmente. Além disso,
as operadoras de planos de saúde têm concentrado esforços para reduzir os seus custos
operacionais. A Companhia não pode garantir que será capaz de suportar as pressões que
eventualmente sofrerá das operadoras de planos de saúde para reduzir ou não reajustar os
preços praticados, ou reajustá-los de maneira que não seja compatível com seus custos.
Adicionalmente, a ANS tem o poder de limitar o percentual máximo de reajuste dos seguros ou
planos de saúde individuais oferecidos pelas operadoras de planos de saúde.
Caso a ANS imponha restrições adicionais a esses reajustes, as operadoras de planos de saúde
poderão criar pressões sobre os preços que a Companhia pratica para proteger as suas
margens de lucro. Caso, por qualquer razão, a Companhia não seja capaz de manter os
contratos com as operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas, ou até mesmo de
substituí-los por contratos semelhantes, ou renegociá-los em condições favoráveis ou ao menos
compatíveis com seus negócios, os seus resultados podem ser adversamente afetados e,
consequentemente, o mesmo pode ocorrer em relação ao valor de mercado das ações da
Companhia.
A Companhia também presta serviços a entidades governamentais, inclusive a hospitais
integrantes do Sistema Único de Saúde (“SUS”), bem como gerencia e opera serviços de apoio
ao diagnóstico por imagem, por meio de uma parceria público privada (“PPP”) celebrada com o
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Governo do Estado da Bahia. Com relação a esses contratos cuja fonte pagadora é o Poder
Público, o contingenciamento de verbas públicas, agravado pela crise econômica e política
atual, pode gerar atrasos nos pagamentos devidos ou ainda dificuldades adicionais na cobrança
de tais valores, o que pode vir a afetar adversamente a operação e, consequentemente, a
geração de receita da Companhia.
Atrasos ou recusas generalizadas de fontes pagadoras públicas ou privadas para
realizar os pagamentos que são devidos à Companhia, bem como a dificuldade em
renegociar com tais fontes pagadoras públicas ou privadas reajustes decorrentes de
inflação, podem afetar adversamente a Companhia.
A cobrança pelos SAD no Brasil é operacionalmente complexa. Na maioria dos casos, as fontes
pagadoras do setor no qual a Companhia atua exigem a apresentação, juntamente com os
instrumentos de cobrança, de relatórios e documentos sobre os serviços prestados, cujo
conteúdo, muitas vezes, varia de forma significativa. No caso da Companhia, essa cobrança
torna-se ainda mais complexa pelo número expressivo de fontes pagadoras que atualmente
atende. Além disso, a correção de certas informações depende de outras informações que não
estão sob o controle da Companhia, como, por exemplo, o tipo de plano de saúde adquirido
pelos beneficiários, clientes de operadoras de planos de saúde. Em razão disso, a Companhia
não pode garantir que será capaz de processar e encaminhar às suas fontes pagadoras, em
tempo hábil, os instrumentos de cobrança e os relatórios que os acompanham, ou, ainda, que
as suas fontes pagadoras não questionarão os valores cobrados e/ou os serviços prestados.
Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá repassar às fontes pagadoras os
reajustes decorrentes de inflação. Tais dificuldades poderão ocasionar atrasos ou recusas, bem
como diminuição na realização de pagamentos, total ou parcialmente. Adicionalmente, a
Companhia não pode garantir que esses atrasos ou recusas não decorrerão de anomalias
relevantes nos negócios de operadoras de planos de saúde que motivem a ANS a determinar a
alienação das respectivas carteiras de beneficiários, os seus regimes de direção fiscal ou
técnica, a sua liquidação extrajudicial ou, em casos mais graves, a sua falência ou liquidação
judicial. Atrasos ou recusas generalizadas por parte das fontes pagadoras da Companhia quanto
ao pagamento dos valores que lhe são devidos podem afetar adversamente os negócios da
Companhia, seus resultados e, consequentemente, o valor de mercado das ações da
Companhia.
g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
A Companhia enfrenta concorrência significativa, incluindo a concorrência por
preços, o que poderá vir a afetar adversamente a participação da Companhia no
mercado e o resultado de operações.
A Companhia enfrenta grande concorrência na captação de clientes, bem como na contratação
com planos privados de saúde e com hospitais, em concorrências públicas, na manutenção do
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reconhecimento de suas marcas entre a classe médica. O mercado de análises clínicas e de
diagnósticos por imagem apresenta intensa concorrência, tanto em termos de preço como em
termos de serviço. De acordo com a ANS, em junho de 2016 havia mais de 18.500 prestadores
atuantes no mesmo segmento da Companhia, vários dos quais estão estabelecidos em regiões
metropolitanas nas quais a Companhia opera.
No mercado brasileiro de serviços de apoio médico, clientes que possuem cobertura de planos
privados de saúde geralmente podem escolher livremente qualquer empresa prestadora de SAD
com a qual o seu plano de saúde tenha contrato para a realização de exames. Se a Companhia
não for capaz de manter a fidelidade de seus clientes às suas marcas, ou se a Companhia não
conseguir manter o padrão nos serviços prestados, a preços competitivos de mercado, ela pode
vir a perder participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser adversamente
afetado, com consequente impacto no valor de mercado de suas ações. Manter a reputação da
Companhia entre a classe médica, e conseguir prestar serviços diferenciados daqueles
prestados por concorrentes, é crucial para o sucesso da Companhia. O mesmo ocorre com os
serviços de atendimento a laboratórios SAD, tendo em vista que, caso a Companhia não
consiga manter os preços praticados em patamares competitivos, ela poderá vir a perder
participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser adversamente afetado.
Adicionalmente, no que se refere aos contratos com planos de saúde celebrados pela
Companhia, além da qualidade do serviço que a Companhia presta, o preço é um fator
extremamente importante na escolha das empresas prestadoras de serviços auxiliares de
diagnóstico pelos planos de saúde. Grandes empresas prestadoras de SAD, como as que
competem com a Companhia em seus mercados, podem ser capazes de aumentar a eficiência
econômica, entre outros meios, por meio da realização de exames automatizados realizados em
grande escala, aumentando o seu potencial competitivo na concorrência por preços. Conforme
a competição aumenta no segmento de atuação da Companhia, outras empresas poderão
procurar expandir seus negócios, criando uma maior pressão para a elevação dos preços de
aquisições de sociedades e uma maior pressão para a diminuição no preço dos serviços. Essa
expansão se verifica também na verticalização das operações dessas empresas, principalmente,
por meio da aquisição de prestadores de serviços de medicina diagnóstica, e instalação de
novos hospitais com capacidade para prestar serviços de medicina diagnóstica e de análises
clínicas.
Em razão disso, caso a Companhia não seja capaz de aumentar sua eficiência econômica de
maneira proporcional ao crescimento do mercado, o resultado de suas operações poderá ser
adversamente afetado em decorrência da concorrência de preços, com consequente impacto no
valor de mercado de suas ações.
Além disso, se um ou mais planos de saúde rescindirem os contratos que a Companhia
mantém, por entenderem que a política de preços da Companhia não seja competitiva, o
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resultado das operações da Companhia também poderá ser adversamente afetado, com
consequente impacto no valor de mercado de suas ações.
Eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas
pela Companhia.
O setor de medicina diagnóstica está em processo de crescimento e consolidação, sendo que
neste processo competimos com concorrentes com grande disponibilidade de recursos
financeiros. Caso nossos concorrentes sejam mais bem-sucedidos na implementação de suas
estratégias de expansão de atividades, isso pode afetar nossa capacidade de concluir novas
associações com as empresas alvo que identificarmos, com impacto adverso sobre nossa
estratégia de crescimento, bem como intensificar o poder de mercado destes concorrentes, com
impacto adverso sobre nossa capacidade de competir neste mercado.
Os negócios da Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades
governamentais para as quais a Companhia presta serviços alterarem ou
terminarem antecipadamente os contratos que mantêm com a Companhia.
A Companhia tem participado e poderá continuar a participar de processos licitatórios para
prestação de seus serviços à entes da Administração Pública, e, por isso, está suscetível aos
riscos inerentes aos contratos administrativos. As leis brasileiras que regem a contratação de
particulares por entes públicos determinam alguns procedimentos e formalidades para a
contratação de prestadores de serviços privados. Ademais, a legislação brasileira permite que
uma entidade governamental rescinda ou altere contratos unilateralmente com os prestadores
de serviços em certas circunstâncias. Por conta disso, a Companhia não pode assegurar que os
objetos dos contratos vigentes, dentre os quais o contrato de concessão firmado no âmbito da
parceria público-privada estabelecida com o Estado da Bahia, serão renovados dentro dos
limites da lei, ou novamente contratados por meio de licitação pública e, se sim, que os termos
e condições do novo contrato serão favoráveis. Vale ressaltar que em caso de extinção dos
contratos, em especial dos contratos de concessão, retornam ao poder concedente todos os
bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital
e estabelecido no contrato. Ademais, em caso de descumprimento contratual, a Companhia
poderá estar sujeita à aplicação de penalidades administrativas que poderão variar de multa
pecuniária até suspensão temporária de participação em licitação, bem como à declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.Dessa forma, os negócios da
Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades governamentais para a qual a
Companhia presta serviços, dentre os quais o Estado da Bahia, alterarem ou terminarem
antecipadamente os contratos que mantêm com a Companhia ou, ainda, caso a Companhia
seja penalizada administrativamente.
h) à regulação dos setores em que o emissor atue
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Mudanças ou alteração na interpretação na legislação e regulamentação aplicável à
Companhia e a determinados aspectos de suas operações pode causar um efeito
adverso para a Companhia.
O setor brasileiro de SAD está sujeito à aplicação de legislação e regulamentação específica,
bem como supervisão e envolvimento de autoridades ou agências reguladoras brasileiras, nas
esferas federal, estadual e municipal no que se refere, dentre outros, à regulamentação
relacionada a vigilância sanitária, meio ambiente, regulamentação profissional específica e
regulamentação de funcionamento das instalações da Companhia, conforme descrito no item
7.5 deste Formulário de Referência. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e
agências governamentais, que podem impor à Companhia sanções administrativas e penais,
bem como responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível por eventual
inobservância da legislação, sem prejuízo da responsabilização em âmbito civil e criminal. A
contratação de terceiros para proceder à destinação final ambientalmente adequada de
resíduos não exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados
por tais terceiros.
Com relação aos órgãos de regulamentação profissional, todas as unidades de laboratórios de
análises clínicas e patologia clínica, postos de coleta descentralizados e centros de diagnósticos
devem ser registrados junto ao conselho profissional que regula a atividade e devem manter
um profissional legalmente habilitado como responsável técnico
A Companhia celebra contratos com empresas médicas, que prestam serviços nas áreas de
diagnósticos por imagem. Essa prática já foi e continua sendo alvo de questionamentos,
conforme descrito nos itens 4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência, e eventuais decisões
desfavoráveis ou alterações legais e/ou regulatórias, podem afetar negativamente a
Companhia. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que empregados ou sócios de tais
sociedades não tentarão reconhecer vínculo empregatício por meio do ajuizamento de
reclamações trabalhistas, como não pode garantir que o Ministério Público do Trabalho não
promova ações coletivas para referido reconhecimento, ou ainda que o Ministério do Trabalho e
Emprego não autue a Companhia tendo por objeto referido conhecimento de vínculo de
emprego e reflexos de natureza previdenciária, o que pode afetar negativamente os resultados
da Companhia.
Adicionalmente, o regular funcionamento dos imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a
ocupar estão sujeitos à obtenção e manutenção de licenças e alvarás de instalação e
funcionamento, bem como para a coleta, depósito ou armazenamento, utilização de
equipamentos, importação de mercadorias e materiais biológicos, manuseio, tratamento,
transporte, descarte de resíduos contaminantes, produtos perigosos, materiais radioativos e
produtos químicos controlados, além dos resíduos sanitários conforme determinado pelas das
competentes autoridades brasileiras. Caso autoridades ou agências reguladoras brasileiras
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adotem interpretações mais restritivas ou mais rigorosas ou alterações sobre essas leis e
regulamentos, tais interpretações mais restritivas ou alterações podem impactar de forma
desfavorável o setor de atuação da Companhia. A imposição de normas e a eventual
incapacidade da Companhia de cumprir integralmente as leis e regulamentos aplicáveis às suas
atividades podem afetar negativamente seus negócios, resultados e situação financeira e,
consequentemente, o valor de mercado de suas ações.
A Companhia pode ser afetada pela imposição de leis e normas regulamentares
proibindo ou restringindo as atividades de terceirização.
No Brasil, há discussões judiciais acerca da possibilidade de terceirização da atividade-fim das
tomadoras de serviços. A Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho ("TST") consolidou
o entendimento que considera regular a terceirização de atividades quando essas não estão
inseridas na atividade-fim da tomadora de serviços. Ainda que se trate de terceirização regular,
conforme a Súmula n.º 331 do TST, ou seja, da atividade-meio, a empresa tomadora de
serviços é considerada responsável subsidiária pelos débitos trabalhistas não quitados pela
empresa prestadora com relação aos seus empregados. Nesse aspecto, uma vez que utilizamos
da prestação de serviços terceirizados, se forem promulgadas novas leis ou adotadas novas
posições jurisprudenciais que proíbam, restrinjam ou dificultem a terceirização, os negócios da
Companhia poderão ser adversamente afetados, com consequente impacto nos seus
resultados, situações financeiras e no valor de mercado das ações da Companhia.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os
resultados operacionais da Companhia.
Os Governos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, regularmente implementam alterações
no regime fiscal que afetam a Companhia e suas controladas. Essas alterações incluem a
imposição de novos tributos, mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos
temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais
específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária, o que
poderá, por sua vez, influenciar a lucratividade e afetar adversamente os preços dos itens
ligados ao mercado de saúde, podendo impactar, consequentemente, no resultado financeiro
da Companhia. Dessa forma, não há garantias de que a Companhia será capaz de manter seus
preços, seu fluxo de caixa projetado ou sua lucratividade, se ocorrerem aumentos significativos
nos tributos aplicáveis às operações e atividades da Companhia.
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente
os resultados da Companhia.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) possui e divulga uma agenda para aprovação
de novos pronunciamentos contábeis, sobre a qual a Companhia não tem controle e que pode
ser alterada. Dessa forma, a Companhia não pode prever quais serão os novos
pronunciamentos contábeis a serem emitidos em 2016 e nos anos seguintes. Em razão disso,

PÁGINA: 40 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

4.1 - Descrição dos fatores de risco
futuras demonstrações contábeis elaboradas pela Companhia poderão eventualmente vir a ser
alteradas de maneira relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis
previstos pelo CPC e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
i) aos países estrangeiros onde o emissor atue
Não aplicável, uma vez que a Companhia não atua em outros países.
j) a questões socioambientais
Eventuais acidentes relacionados a descarte de resíduos sólidos podem resultar em
multas e indenizações significativas à Companhia e afetar sua reputação
As atividades da Companhia geram resíduos potencialmente infectantes, radioativos e químicos
que necessitam de tratamento e descarte específicos. A Companhia pode sofrer multas e
sanções nas esferas administrativas, por conta do descumprimento da legislação ambiental, e
penal, em um eventual acidente que venha a causar contaminação do meio ambiente e afete a
população, além de responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível e do
comprometimento de sua imagem e reputação.
Ainda que o acidente seja causado por alguma empresa especializada na coleta, transporte e
destinação adequada de resíduos sólidos contratada pela Companhia, podendo ser objetiva e
solidariamente responsabilizada por eventuais danos ambientais causados pelos terceiros
contratados.
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A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como a
negociação das ações de emissão da Companhia e seus resultados.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido desvalorizações
recorrentes em relação ao dólar norte-americano e outras moedas fortes ao longo das últimas
quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos
econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas (nas quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal),
sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De
tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar
norte-americano, assim como entre o real e outras moedas fortes. Apesar de o real ter
apresentado valorização em relação ao dólar nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2009, entre 2010
e 2015, o real sofreu recorrentes desvalorizações frente ao dólar. Ao final de 2012, 2013, 2014
e 2015, as cotações do dólar em relação ao real foram de R$ 2,0435, R$ 2,3426, R$ 2,656 e
R$ 3,9048, respectivamente, o que representou uma desvalorização de 8,9%, 14,6%, 13,4% e
47,0%, respectivamente em relação aos anos imediatamente anteriores. Em 2016, o real
flutuou consideravelmente e foi cotado a R$ 3,26 em 30 de dezembro de 2016. Em razão disso,
não se pode garantir que o real não será desvalorizado ou apreciado em relação ao dólar
novamente. As desvalorizações do real com relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias
no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a
economia brasileira como um todo, bem como o valor de mercado das ações de emissão da
Companhia. Adicionalmente, em 30 de dezembro de 2016, a Companhia e suas subsidiárias
possuíam dívidas em dólares referentes a aquisições ou financiamentos para a aquisição de
equipamentos. Adicionalmente, a Companhia efetua mensalmente a compra de insumos em
moeda estrangeira e, consequentemente, está exposta às variações nas taxas de câmbio.
Os valores contábeis dos ativos e passivos monetários em moeda estrangeira da Companhia em
31 de dezembro de 2016 são apresentados a seguir:
31.12.2016
Consolidado

(R$ em milhões)
Base
Financiamentos em moeda estrangeira
Instrumentos financeiros derivativos – SWAP
Exposição ativa (passiva) líquida após derivativos

Efeito Líquido da Variação Cambial – ganho /

Provável

II

III

241.440

244.470

305.588

366.705

(161.618)

(163.647)

(204.558)

(245.470)

79.822

80.823

101.030

121.235)

1.002)

21.208

41.413

(perda)
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Caso a Companhia não seja capaz de contratar instrumentos de proteção ( hedge), as
desvalorizações do real frente ao dólar norte-americano e/ou a outras moedas expostas a
variação cambial podem afetar de modo negativo os negócios e os resultados da Companhia.
A Companhia está sujeita ao risco de flutuação de taxas de juros
A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, em especial às variações das taxas que
remuneram suas aplicações financeiras, dívidas e demais ativos e passivos, bem como suas
aquisições de equipamentos médicos e financiamentos. Em 30 de dezembro de 2016,
aproximadamente 41 % do endividamento total da Companhia, ou R$ 228 milhões, estava
indexado à variação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia,
"over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente
pela CETIP S.A. – Mercados Organizados ("Taxa DI"), enquanto R$ 202,8 milhões, referentes
ao caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários da Companhia estavam
indexados à variação da Taxa DI. O risco de taxas de juros decorre da parcela da dívida, caixa
e aplicações financeiras referenciadas à Taxa DI, as quais podem afetar negativamente as
receitas ou despesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros.
A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que suas controladas e coligadas
obtêm empréstimos tanto com taxas de juros prefixadas como com pós-fixadas. As tabelas a
seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos e ativos
financeiros não derivativos da Companhia e os prazos de amortização contratuais, as quais
foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos ativos e passivos
financeiros com base na data mais próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas
obrigações. As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e do principal. Na medida em que
os fluxos de juros são pós-fixados, o valor não descontado foi obtido com base nas curvas de
juros no encerramento do exercício. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente
em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.
(R$ mil)
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Qualquer aumento nas taxas de juros poderá elevar o custo dos empréstimos da Companhia,
reduzir a demanda pelos serviços da Companhia ou ter impacto significativo sobre as despesas
financeiras e resultados operacionais da Companhia.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações
emitidas pela Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como,
entre outros:


Mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus
investimentos; e



Restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido, ou
criação de novos impostos ou aumento de alíquotas de impostos existentes sobre o
investimento estrangeiro.

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, podendo, inclusive,
ser mais volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como
exemplo, em 30 de junho de 2016, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA”) apresentou uma capitalização bursátil de aproximadamente R$ 2,2
trilhões, com um volume diário de negociação de R$ 6,5 bilhões durante o mês de junho de
2016. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as cinco
principais ações negociadas na BM&FBOVESPA foram responsáveis por, aproximadamente,
28,0% do volume total de ações negociadas na BM&FBOVESPA em julho de 2016. Na mesma
data de 30 de junho de 2016 a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado
de aproximadamente US$ 19,3 trilhões em 30 de junho de 2016 e um volume diário médio de
negociação de US$ 28,1 bilhões durante o ano de 2015.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam
titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso
no mercado das ações de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação
não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia
pode ser negativamente impactado.
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A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem contribuir
significativamente para redução da margem operacional líquida da Companhia.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente elevados. Algumas medidas
tomadas pelo Governo Federal no intuito de controlar a inflação, combinada com a especulação
sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo
significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no
Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro.
Recentemente, a taxa anual de inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas aumentou significativamente, de 5,53%, em 2013,
para 10,54%, em 2015, recuando depois para 7,19% em 2016. As medidas do governo federal
para controle da inflação frequentemente incluem manutenção de política monetária restritiva,
com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o
crescimento econômico. Como consequência, as taxas de juros têm flutuado de maneira
significativa. Por exemplo, as taxas de juros oficiais no Brasil variaram de 9,90% em 2013 a
14,15% em 2015, e então para 13,65% em 2016 conforme estabelecido pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central do Brasil – COPOM. Futuras medidas do Governo Federal, inclusive
a redução ou aumento das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para
ajustar ou fixar o valor do real poderão desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil
experimentar inflação elevada no futuro, talvez a Companhia não seja capaz de reajustar os
preços que cobra de seus clientes e fontes pagadoras para compensar os efeitos da inflação
sobre a sua estrutura de custos, o que poderá resultar em aumento dos custos e redução da
margem operacional líquida da Companhia.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é alto, no entanto, não é
possível serem mensurados de antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação
financeira da Companhia.

A atual crise econômica e política no Brasil pode afetar adversamente os negócios,
operações e condição financeira da Companhia.
A recente instabilidade econômica no Brasil causada por inflação volátil, a desaceleração do
crescimento do PIB e a incerteza sobre se o governo brasileiro vai conseguir promulgar as
reformas econômicas necessárias, em 2017, para melhorar a deterioração das contas públicas e
da economia levaram a um declínio da confiança do mercado na economia brasileira e a uma
crise no governo.
Nos últimos anos, agravou-se o cenário político e estão sendo conduzidas investigações e
procedimentos judiciais envolvendo corrupção (incluindo acusações relativas ao escândalo de
corrupção amplamente noticiado envolvendo a Petrobras, envolvendo autoridades públicas e
representantes de diversas empresas privadas). Em 2015, o Tribunal de Contas da União não
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aprovou as contas do Governo da República para o exercício de 2014. Além disso, a exPresidente Dilma Rousseff foi ré em um processo de impeachment. Em 31 de agosto de 2016, o
Plenário do Senado votou favoravelmente pelo impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff.
Com isso, o então Vice-Presidente, Michel Temer assumiu o cargo de Presidente. Não temos
controle e não somos capazes de prever quais políticas ou ações o Governo Federal tomará de
aqui em diante e nem mesmo se resistirá às atuais pressões e conjunturas políticas.
Adicionalmente, o governo brasileiro pode estar sujeito a pressão interna para mudar suas
políticas macroeconômicas atuais a fim de alcançar maiores taxas de crescimento econômico.
Não podemos prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro. Além disso, como
no passado, a economia brasileira tem sido afetada por acontecimentos políticos do país, que
também têm afetado a confiança dos investidores e do público em geral, o que prejudica o
desempenho da economia brasileira. Qualquer indecisão pelo governo brasileiro na
implementação de alterações em determinadas políticas ou regulamentos podem contribuir para
a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade para os mercados e títulos de valores
mobiliários brasileiros emitidos no exterior por empresas brasileiras.
Estes eventos recentes contribuíram para um aumento da instabilidade econômica e política no
Brasil. A Companhia não é capaz de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos políticos
e macroeconômicos globais e brasileiros nos seus negócios. Além disso, em virtude da atual
instabilidade política, há uma incerteza substancial sobre as políticas econômicas futuras e a
Companhia não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas
políticas afetarão negativamente a economia, seus negócios ou sua condição financeira. A
instabilidade política e econômica atual levou a uma percepção negativa da economia brasileira
e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem
afetar adversamente seus negócios e suas ações. Qualquer instabilidade econômica recorrente
e incertezas políticas podem afetar adversamente os seus negócios.
A Diretoria entende que o impacto deste risco para a Companhia é alto, no entanto, não é
possível serem mensurados de antemão os impactos financeiros nos negócios e na situação
financeira da Companhia.
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A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e administrativos de
natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e trabalhista, dentre processos com chance de
perda provável, possível e remota. As provisões da Companhia são registradas conforme os
regramentos contábeis, com base na análise individual de cada processo por seus advogados
internos e externos, sendo constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores
jurídicos como processos com chance de perda provável.
Em 31 de dezembro de 2016, o valor envolvido nos processos classificadas como perdas
prováveis era de R$ 18.561 milhões, para os quais foi constituída provisão.
Para os fins deste item 4.3, foram considerados como individualmente relevantes processos em
que a Companhia e suas controladas figuram como parte e que (i) tenham valor individual igual
ou superior a R$ 5 milhões; ou (ii) individualmente possam vir a impactar negativamente a
imagem da Companhia.
A seguir constam os principais processos judiciais e administrativos individualmente relevantes
a que a Companhia estava sujeita em 31 de dezembro de 2016, segregados conforme sua
natureza.
Processos Tributários
PROCESSO Nº. 10580725537/2011-17
Juízo

Delegacia da Receita Federal do Brasil – Salvador/BA

Instância

Administrativa

Data de instauração

24/05/2011

Partes no processo

Receita Federal do Brasil (autor)
Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (réu)

Valores, bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

R$ 9.588.441,09

Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil IRPJ
referente ao período de 2008, em relação ao IRPJ e CSLL contra a
Clínica Delfin, por entender não aplicável alíquota reduzida de 8% e
12% respectivamente, na apuração do lucro presumido para a
autuada sob o argumento que somente conforme contrato social a
Clínica Delfin presta serviços médicos de imagem, o que não se
enquadra na classificação de serviços hospitalares. A Clínica Delfin
apresentou defesa administrativa. Sobre esse tema há decisões
favoráveis proferidas pelo CARF e o julgamento proferido pelo STJ
em relação ao recurso repetitivo, ressaltando o entendimento que a
expressão “serviços hospitalares” abrange os serviços médicos em
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geral. Segundo entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo RESP 1116399/BA, o direito a redução da alíquota decorre do critério
objetivo de prestação de serviços de saúde, não sendo possível a
autoridade administrativa exigir outros critérios não previstos em lei.
Reconhecendo o direito dos contribuintes, após esta decisão foi
alterada

a

legislação

(Lei

11.727/2008),

prevendo

agora

expressamente este direito. Não há depósito judicial. Período
envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias
contratuais dos sócios vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição
de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
em processos semelhantes.

PROCESSO Nº. 2013/116981
Juízo

REM – João Pessoa/PB

Instância

Encerrado na esfera administrativa

Data de instauração

22/10/2013

Partes no processo

Secretaria da Receita Municipal de João Pessoa (autor)
Ecoclínica Ltda. (réu)

Valores, bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

R$ 6.451.568,80

Auto de Infração 2013/000015-343048 lavrado pela autoridade fiscal
municipal para cobrança referente a diferença entre alíquota fixa e
percentual de 5% sobre o faturamento por entender que a sociedade
teria caráter empresarial. A autoridade fiscal aplicou multa de 100%
sobre a diferença constatada, no período de janeiro de 2009 a
agosto de 2013. A Ecoclinica apresentou defesa administrativa, na
qual informa (i) que possui decisão judicial favorável reconhecendo
seu direito a utilizar a sistemátiva do ISS fixo; (ii) que o período de
2009-2010 já foi objeto de fiscalização anteriormente que foi
encerrada pelo fisco sem autuação; (iii) que a decisão judicial
resolveu a questão de mérito acerca do direito da Ecoclinica em
recolher por alíquota fixa, pelo que a decisão se aplica inclusive a
períodos posteriores; (iv) que o caráter empresarial da Ecoclinica
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ocorreu a partir de julho de 2013, quando esta passou a ter em seu
quadro uma pessoa jurídica; e (v) que até então era formada
exclusivamente por médicos – sociedade uniprofissional, e a
remuneração destes era proporciona ao trabalho desenvolvido. O
processo encontra-se encerrado na fase administrativa aguarda
ajuizamento de execução fiscal. Não há depósito vinculado a esse
processo. Período de responsabilidade dos sócios vendedores da
Sociedade de janeiro/2009 a abril/2013. Período de responsabilidade
Alliar: maio/2013 a agosto/2013. Há garantias contratuais dos sócios
vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição
de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
em processos semelhantes.

PROCESSO Nº. 0016212-88.2010.8.26.0053
Juízo

15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo

Instância

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – São Paulo

Data de instauração

21/05/2010

Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (impetrante)
Diretor de Divisão do Departamento de Fiscalização da Subsecretaria
da Receita Municipal (Surem) da Secretaria Municipal de Finanças da
Prefeitura do Município de São Paulo. (impetrada)

Valores, bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

R$ 10.694.352,87

Trata-se de Mandado de Segurança em que a TKS busca reconhecer
o direito de calcular e recolher o ISS na forma do regime de
tributação especial de recolhimento - fixo, por ser uma sociedade
composta exclusivamente por profissionais médicos. Isto porque, a
Fiscalização Municipal teria desenquadrado a TKS do regime especial
por considerar que a TKS prestava mais de uma atividade de serviço.
As decisões judiciais foram desfavoráveis a TKS, entendendo que
não foi efetuada prova da situação específica da sociedade.
Interposto recurso especial, este foi inadmitido no Tribunal de
origem, tendo sido interposto Agravo contra esta decisão, o qual
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aguarda julgamento perante o STJ.
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias
contratuais dos sócios vendedores em favor da Sociedade. A TKS
efetuou depósitos judiciais para garantir os débitos no valor total de
R$ 10.694.352,87.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro baixo, tendo em vista os depósitos garantindo o
juízo, conforme indicado acima e, eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em
processos semelhantes.

Processos Cíveis
PROCESSO Nº. 1002217-34.2016.8.26.0100
Juízo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – São Paulo

Instância

3ª Vara Cível do Foro Central da Cidade de São Paulo

Data de instauração

13/01/2016

Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (autor)
Unimed Paulistana (réu)

Valores, bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

R$ 36.308.221,94

Execução de duplicata em favor da TKS. As empresas TKS e SIT
efetuaram contrato de prestação de serviços com a Unimed
Paulistana. Com a incorporação da SIT pela TKS esta se sub-rogou
em todos os direitos decorrentes do referido contrato. A partir de
julho de 2015 a Unimed Paulistana deixou de cumprir sua obrigação
contratual de efetuar o pagamento pelos serviços prestados. A
execução se embasa em duplicadas emitidas contra a Unimed.
Apresentados embargos à execução pela Unimed, alegando que sua
situação falimentar, que a Exequente não cumpriu todos os
procedimentos para cobrança dos valores, que os valores não pagos
foram glosados, requerendo o chamamento ao processo do Sistema
Unimed. Estes foram julgados parcialmente procedentes para incluir
no polo passivo a Unimed Central, Central Nacional da Unimed,
Unimed FESP e Unimed Seguros. Em relação a sentença foi
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interposto recurso de apelação que aguarda julgamento.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto Financeiro baixo tendo em vista que a Companhia mantém
provisão de perda de parte desse valor na linha de provisão para
crédito de liquidação duvidosa.

Processos Trabalhistas
PROCESSO Nº. 46211.001.070/2007-11
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em Trâmite perante o Ministério do Trabalho
e do Emprego.

Data de instauração

25/10/2007

Partes no processo

Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (réu)
Ministério do Trabalho e Emprego – SRTE (autor)

Valores, bens
envolvidos

ou

direitos

Principais fatos

R$ 3.429.373,29

Auto de Infração NFGC 505.973.596 para cobrança de FGTS em
decorrência de descaracterização de terceirização de serviços
médicos. Trata-se de FGTS incidentes sobre as notas fiscais emitidas
pelas sociedades médicas que prestam serviços para a Axial,
desconsideradas pela fiscalização, equiparando-as a empregados.
Este processo finalizou sua fase administrativa, aguardando-se a
propositura da execução fiscal. Na mesma ocasião lavrados outros
três autos de infração, os quais se referem a contribuição social, e
multas por descumprimento da CLT, os quais foram objeto da
execução fiscal n. 0001481-56.2014.5.03-0015, processo no qual a
Axial obteve êxito com decisão final de mérito decretando a nulidade
das autuações tendo tal decisão transitado em julgado em
14/12/2016. Esta decisão deverá ser aproveitada no processo
administrativo n. 46211.001.070/2007-11 em referência, uma vez
que decorrem do mesmo fato.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição
de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
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em processos semelhantes, principalmente ao

que tange o

reconhecimento de vínculo trabalhista de médicos com a Companhia.

PROCESSO Nº. 46204.007518/2013-10
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em Trâmite perante o Ministério do Trabalho
e do Emprego.

Data de instauração

03/09/2013

Partes no processo

Clínica Delfin Gonzalez Miranda S/A. (réu)
Ministério do Trabalho e Emprego – SRTE (autor)

Valores, bens
envolvidos

ou

direitos

Principais fatos

R$ 2.267.016,37

Auto de Infração NFGC 200.925.148 para cobrança de Fundo de
Garantia e Contribuição Social em decorrência de descaracterização
de terceirização de serviços médicos. Trata-se de FGTS incidentes
sobre as notas fiscais emitidas pelas sociedades médicas que
prestam serviços para a Clínica Delfin, desconsideradas pela
fiscalização, equiparando-as a empregados. Foi apresentada defesa
pela Clínica Delfin informando que não há vínculo empregatício, uma
vez que as empresas prestadoras de serviços médicos prestam
serviços a outras empresas, não sendo exclusivas, bem como
prestam serviços especializados com autonomia, pelo que não há
subordinação e habitualidade; que o reconhecimento de vínculo
empregatício não pode ser realizado pela autoridade fiscalizadora,
bem como irregularidades na autuação do FGTS. Em decisão
proferida em primeira instância foi mantida a autuação, tendo a
Clínica Delfin apresentado recurso.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso

Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição

de perda do processo

de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
em

processos

semelhantes,

principalmente

ao

que

tange

o

reconhecimento de vínculo trabalhista de médicos com a Companhia.
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PROCESSO Nº. 19515.720.088/2017-64
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita
Federal de São Paulo

Data de instauração

Auto lavrado em 30/01/2017

Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)

Valores, bens
envolvidos

ou

direitos

Principais fatos

R$ 11.388.592,51

Auto de infração em que se discute Contribuição Previdenciária em
decorrência de distribuição de lucros a sócios em sociedade em
conta de participação relativamente aos exercícios sociais de 2012 e
2013. A defesa administrativa foi apresentada tempestivamente e
aguarda julgamento em primeira instância administrativa.
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso
de perda do processo

Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição
de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
em processos semelhantes.

PROCESSO Nº. 19515-720.087/2017-10
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita
Federal de São Paulo

Data de instauração

Auto de infração lavrado em 30/01/2017

Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)

Valores, bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 11.697.984,23
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Principais fatos

Autos de infração em que se discute a incidência de IRPJ em
decorrência da desconsideração da opção de tributação pela
modalidade de lucro presumido relativamente aos exercícios sociais
de 2012 e 2013 e multa isolada de IRRF - decorrentes de
pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros a sócios em
sociedade em conta de participação.
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias
contratuais dos sócios vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em
caso de perda do processo

Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição
de precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia
em processos semelhantes.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item
4.3.
A Companhia não realizou o provisionamento de nenhuma ação de perda possível ou remota
descrita no item 4.3. acima, tendo em vista que possui como prática provisionar, apenas, os
processos cuja chance de perda seja classificada como Provável. O processo descrito acima, de
número 0016212-88.2010.8.26.0053, de perda

provável foi devidamente provisionado em

montante correspondente a R$10.694.352,87 (dez milhões, seiscentos e noventa e quatro mil,
trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), porém tendo em vista que há
valor depositado em juízo pelos antigos controladores da TKS Sistemas Hospitalares e
Consultórios Médicos Ltda. no exato valor da provisão, ou seja, R$ 10.694.352,87 (dez milhões,
seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
para fazer frente a tal contingência, em caso de perda, a Companhia informa que não haverá
impacto financeiro em seu resultado.
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PROCESSO Nº. 6027547-76.2015.8.13.0024
Juízo

34 Vara Cível – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Instância

1 (primeira) Instância

Data de instauração

27/04/2015

Partes no processo

MS Empreendimentos imobiliários ME (autor)
Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (réu)

Valores,

bens

ou

direitos

R$ 400.856,63

envolvidos
Principais fatos

Revisão de Aluguel do imóvel onde está localizada a unidade da Axial
Belvedere em Belo Horizonte/MG. O imóvel objeto da ação revisional
é de propriedade de

sociedade detida por

ex-acionista da

Companhia. O autor alega defasagem do valor pago pelo aluguel,
requerendo sua majoração. Apresentada defesa com laudo de
avalição do imóvel particular, foi contestado o valor apresentado pelo
Autor. Efetuada pericia, aguarda julgamento. Período envolvido no
processo posterior ao Fechamento sendo de responsabilidade da
Alliar.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso

Impacto Financeiro

de perda do processo

PROCESSO Nº. 0226727-23.2011.8.26.0100
Juízo

32 Câmara de Direito Privado – Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo

Instância

2 (segunda) Instância

Data de instauração

16/12/2011

Partes no processo

Pro Imagem Diagnósticos Ltda. (autor)
Philips Medical Systems Ltda. (réu)

Valores,

bens

ou

direitos

R$ 392.674,45

envolvidos
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Principais fatos

Pedido condenatório em obrigação de fazer e pagar, fundado em
responsabilidade civil contratual, pelo qual a Pro Imagem requer a
condenação da Philips na obrigação de realizar a manutenção do
equipamento adquirido pela Pro Imagem da Philips em 18 de
dezembro

de

2007,

bem

como

seja

responsabilizada

pela

manutenção de partes e peças e fornecimento de software e de
bobinas para o seu correto funcionamento pelo período de 10 anos.
Foi proferida decisão favorável a Pro Imagem reconhecendo seu
direito de obter partes e peças pelo período de dez anos. Essa
decisão foi mantida no Tribunal. O processo encontra-se em fase de
RESP, o qual aguarda julgamento.
A decisão proferida em RESP foi favorável a Pro Imagem, mantendo
a decisão de segunda instância que reconheceu o direito da Pro
Imagem em obter a manutenção dos equipamentos perante o
fornecedor. Aguarda trânsito em julgado e encerramento definitivo
do processo.
Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso

Impacto Financeiro

de perda do processo

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item
4.4.
Não houve provisionamento de qualquer valor relacionado ao processo listado no item 4.4.
acima.
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Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em processos sigilosos
relevantes.
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A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 50 ações de natureza cível, consideradas como
repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 3.430.115,60

Prática do emissor ou de suas

Erro Médico – Ações de Natureza cível em que se pleiteia por meio

controladas que causou tal

de ação de indenização danos morais e materiais da Companhia e/ou

contingência

de suas controladas, por suposta prática de erro médico.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 58 ações de natureza tributária, consideradas
como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 37.710.071,11

Prática do emissor ou de suas

Tributos incidentes na Importação – Ações de natureza

controladas que causou tal

tributária em que se discute a incidência de ICMS, PIS e/ou COFINS

contingência

em relação à importação de equipamentos médicos e hospitalares
para uso próprio.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 27 ações de natureza tributária, consideradas
como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 25.842.580,72

Prática do emissor ou de suas

ISS - Discussão sobre a aplicação de regime fixo de ISS, calculado

controladas que causou tal

sobre a quantidade de profissionais em relação à aplicação de

contingência

alíquota incidente sobre o faturamento da Companhia.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 12 ações de natureza tributária, consideradas
como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 27.491.778,56

Prática do emissor ou de suas

IRPJ e CSLL – Discussão acerca da aplicação de alíquota especial

controladas que causou tal

para definição do lucro presumido para apuração do IRPJ e CSLL

contingência

aplicáveis à Companhia e/ou suas controladas, em decorrência de
serem prestadoras de serviços de saúde, conforme reconhecido pela
jurisprudência e pela legislação atual do IRPJ e CSLL.
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A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 17 ações de natureza tributária, consideradas
como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 1.462.488,26

Prática do emissor ou de suas

Taxa de Resíduos Sólidos – Discussão sobre a legitimidade da

controladas que causou tal

cobrança de taxa de resíduos sólidos e dos valores efetivamente

contingência

cobrados.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 36 ações de natureza cível, consideradas como
repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 171.530,62

Prática do emissor ou de suas

Obrigação de Atendimento – A Companhia e suas controladas

controladas que causou tal

atendem diversos planos de saúde e, quando não há autorização do

contingência

plano, há a negativa de atendimento por meio de plano. Tal prática
causou a referida contingência, tendo em vista que os pacientes
buscam no Poder Judiciário obrigar a Companhia a realizar o
atendimento.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 25 ações de natureza previdenciária,
consideradas como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 207.019,06

Prática do emissor ou de suas

Contribuições Previdenciárias – A Companhia e suas controladas

controladas que causou tal

discutem a exigibilidade de contribuições previdenciárias sobre

contingência

valores de prestação de serviços por cooperativas de trabalho.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 11 ações de natureza tributária consideradas
como repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 34.461.901

Prática do emissor ou de suas

IRPJ, IRPF, Contribuição Previdenciária e multa isolada –

controladas que causou tal

Discussão

contingência

Previdenciária e multa isolada sobre os valores pagos pela controlada

sobre

a

incidência

de

IRPJ,

IRPF,

Contribuição

da Companhia TKS aos seus sócios em sociedade em conta de
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
participação.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6.
A Companhia realizou o provisionamento de R$ 126.247,55 em relação aos processos descritos no item
4.6. acima.

PÁGINA: 61 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

4.7 - Outras contingências relevantes
Em todas as aquisições realizadas, os vendedores são responsáveis e obrigam-se a
indenizar a Companhia por todos e quaisquer passivos, obrigações, contingências

ou outras

responsabilidades relacionadas, diretamente ou por sucessão, à empresa adquirida, suas
afiliadas e respectivos estabelecimentos, operações, atividades e negócios, decorrentes de
atos, fatos ou omissões ocorridas até Data de Fechamento. Como garantia a todas as
obrigações de pagamento, incluindo a obrigação de indenizar a Companhia nesses termos, os
vendedores outorgam garantias como penhor das Ações da Companhia que eles detêm,
hipoteca de bens imóveis, fiança bancária, e retenção de pagamento do preço da aquisição.
Os processos descritos no item 4.3. item do Formulário de Referência estão garantidos desta
forma e, assim, a Companhia entende que o impacto financeiro em caso de perda dessas
demandas é baixo.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é constituída no Brasil.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
5.1 – Política de gerenciamento de riscos
(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos, uma vez que tem
como prática monitorar constantemente os riscos do seu negócio que possam impactar o
atingimento dos objetivos previstos no planejamento estratégico e operacional da Companhia,
incluindo mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas
atividades. Ademais, com o objetivo de controlar ou mitigar riscos que possam impactar de
forma adversa suas operações e resultados, a Companhia adota, entre outros, as seguintes
políticas:
1) Política de Contratação de Empresas Médicas: A Companhia possui uma Política de
Contratação de Empresas Médicas, aprovada em 21 de fevereiro de 2014 pela Vicepresidência médica da Companhia. Essa política objetiva estabelecer as regras e os
procedimentos a serem seguidos para a contratação de empresas médicas, de modo a
garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados.
2) Regimento Interno do Comitê Médico: A Companhia aprovou, em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 11 de julho de 2011, o Regimento Interno do Comitê
Médico. O regimento tem por objetivo estabelecer as regras de funcionamento deste
comitê, que é um órgão colegiado de assessoramento e instrução, devendo atuar como
órgão de consulta da Diretoria de Companhia. O Comitê Médico deve ser chamado a
opinar, previamente, sobre questões que afetem as operações da Companhia e de suas
controladas que envolvam atividades relacionadas à prática médica.
3) Políticas da Segurança, Consistência e Rastreabilidade da Informação. A Companhia
implementou, em novembro de 2012, uma Política da Segurança, Consistência e
Rastreabilidade da Informação, composta por um conjunto formal de regras e diretrizes
que devem ser seguidas pelos colaboradores, prestadores de serviços ou terceiros que
tenham acesso a informações pertencentes à Companhia. Essa política tem por objetivo
(i) garantir confidencialidade, integridade e autenticidade da informação; (ii) aperfeiçoar
mecanismos para segurança da informação; (iii) assegurar que as informações sejam
prontamente identificáveis e recuperáveis de acordo com sua aplicação; (iv) controlar
informações geradas na organização; e (v) garantir adequada utilização da tecnologia da
informação.
4) Política de Suprimentos: A Companhia possui uma Política de Suprimentos, cuja
finalidade

é

estabelecer

princípios

básicos,

atribuições,

responsabilidades

e

procedimentos para solicitação e aquisição de produtos, bens e serviços, em todas as
modalidades, com aplicação em todas as empresas do grupo Alliar e seus setores.
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5) Política de Integridade. A Companhia possui, desde novembro de 2013, um Código de
Ética e Conduta que serve como guia prático de conduta pessoal e profissional, a ser
utilizado por todos os colaboradores da Companhia e de suas controladas em suas
interações e decisões diárias no exercício de suas atribuições. O Código de Ética e
Conduta da Companhia contempla diversas políticas: de seleção e contratação de
funcionários; de presentes, hospedagem, entretenimento, viagens e despesas; de
patrocínio; de doações ou contribuições políticas; de doações de caridade; de
pagamentos de facilitação; de registros contábeis e financeiros; de prevenção de
fraudes, colusão e coação; de prevenção à lavagem de dinheiro; de relações com
concorrentes (normas antitruste); e de due diligence de terceiros (parceiros comerciais,
prestadores

de

serviços,

fornecedores,

agentes,

procuradores,

despachantes,

representantes comerciais, distribuidores, consultores, empreiteiros e quaisquer outros
terceiros que representem a Companhia). Todas as pessoas ligadas à Companhia devem
pautar a sua atuação em princípios éticos e nos valores estabelecidos no Código de Ética
e Conduta, que refletem um padrão comportamental irrepreensível. O Código de ética e
Conduta está disponível no site da Companhia.
6) Canal para denúncias (hotline): A Companhia implantou em no segundo semestre de
2016 um número telefônico (hotline) que permite aos públicos interno e externo realizar
denúncias, tirar dúvidas ou fazer questionamentos com relação ao programa de
compliance da Companhia. O canal de denúncias oferece a opção de recebimento de
denúncias anônimas.
7) Adequação dos Controles Internos: A Companhia está robustecendo a sua área de
controles internos a fim de se adequar aos procedimentos e prazos que deve observar
em virtude de se tornar companhia aberta.

(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo das políticas adotadas pela Companhia é o de fornecer e indicar as diretrizes,
responsabilidades, mecanismos e procedimentos internos para a gestão de fatores de riscos
inerentes aos negócios da Companhia, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma
eficaz.
(i)

Riscos para os quais se busca proteção

Riscos inerentes à Companhia, ao cenário macroeconômico e setorial, bem como relacionados
a questões de segurança e funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação, a novas
leis e regulamentações, aos operadores de planos de saúde e a questões reputacionais,
surgem no curso normal das atividades da Companhia. A Companhia analisa estes riscos e
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define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com suas
políticas.
(ii)

Instrumentos utilizados para proteção

As políticas adotadas pela Companhia são implementadas por meio dos seguintes instrumentos:
1) Avaliação Mensal de Riscos: A Companhia possui, desde 2012, um Comitê de Riscos e
Compliance responsável pela avaliação e monitoramento dos riscos da Companhia. São
atribuições do Comitê de Riscos e Compliance da Companhia: (i) a verificação de
licenças e alvarás necessários para as operações da Companhia; (ii) a verificação de
certidões de tributos federais, estaduais e municipais; (iii) a revisão de todos os
contratos de locação da Companhia de forma a garantir a renovação dos contratos,
avaliando se há a necessidade de ingressar com ações renovatórias; (iv) o
acompanhamento e avaliação sobre o cumprimento da Política de Contratação de
Empresas Médicas; (v) a revisão de cláusulas de compliance anticorrupção a serem
incluídas nos contratos celebrados pela Companhia; e (vi) o acompanhamento das
contingências judiciais e administrativas da Companhia, com avaliação dos riscos
envolvidos, principais decisões e eventual necessidade de mudança de prática.
2) Monitoramento de Resultado e Ações de Melhoria: O programa SIGA – Sistema
Integrado de Gestão Alliar, reúne 80 requisitos em quatro categorias, Agendamento,
Comercial, Experiência do Cliente, Processos e Produção, Qualidade e Segurança,
estabelecendo um padrão de referência e medição periódica das praticas e KPIs da
Companhia em cada unidade, resultando numa classificação de desempenho, SIGA
Bronze, SIGA Prata e SIGA Ouro.
3) Monitoramento de Qualidade e Segurança: A Companhia adota diversos métodos para
monitorar seus resultados e buscar um melhor desempenho. A companhia adquiriu
acreditações concedidas pela Organização Nacional de Acreditação (“ONA”). Por meio
de procedimentos periódicos de avaliação integral da qualidade do serviço oferecido
pela Companhia, em que são avaliados aspectos de estrutura, processos e resultados, a
Companhia adquiriu ao longo dos últimos anos certificações de Nível 3. Para que os
certificados emitidos pela ONA sejam obtidos e mantidos, a Companhia deve (i) revisar
de maneira sistemática suas estratégias; (ii) manter profissionais com capacitação
compatível com a atividade; (iii) analisar o desempenho de seus fornecedores; (iii)
possuir planos de contingência; (iv) monitorar seus resultados e promover ações de
melhoria; e (v) cumprir a legislação vigente e ter capacidade de identificar possíveis
riscos que a Companhia possa eventualmente estar exposta.
4) Segurança da Informação. Por meio da Política de Segurança, todos os colaboradores,
prestadores de serviços ou terceiros que tenham acesso a informações pertencentes à
Companhia são orientados a manter qualquer informação como sigilosa e confidencial.
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Além disso, conforme previsto no Código de Conduta, todos os colaboradores devem
estar sempre atualizados em relação às respectivas políticas bem como seus
procedimentos, buscando orientações da área jurídica da Companhia quanto à
aquisição, uso e/ou descarte de informações.
5) Relacionamento com Terceiros. A Companhia adota práticas rígidas na negociação e
administração de todas as atividades comerciais. Os parceiros de negócio e
fornecedores da Companhia são respeitados e reconhecidos como importantes agentes
entre os públicos de relacionamento com a Companhia. No processo de contratação, a
Companhia evidencia as exigências para que todos os parceiros de negócio e
fornecedores atendam à legislação vigente, com especial atenção para o cumprimento
da legislação aplicável aos negócios da Companhia. De acordo com o Código de Ética e
Conduta os colaboradores envolvidos no processo de seleção ou que se envolvam
pessoalmente com fornecedores devem procurar seus superiores imediatos para
comunicar qualquer tipo de vínculo pessoal com empresas e/ou profissionais que
prestem serviços à Companhia. Além disso, os colaboradores não podem receber
pagamentos impróprios e doações de fornecedores em troca de concessão de
vantagens comerciais ou benefícios, a não ser brindes corporativos compatíveis com
boas práticas comerciais.
6) Monitoramento de Terceiros. De forma a proteger a Companhia em relação aos riscos
decorrentes das leis anticorrupção por atos praticados por terceiros prestadores de
serviço, os contratos celebrados com nossos parceiros de negócios possuem cláusulas
de anticorrupção que proíbem expressamente a prática de qualquer forma de suborno
e corrupção. Além disso, as cláusulas de anticorrupção preveem o direito da Companhia
rescindir automaticamente o contrato celebrado, quando comprovada falha do terceiro
em cumprir com tais cláusulas anticorrupção.
7) Relacionamento com Órgãos Públicos. A Companhia mantém o mais alto nível de
integridade na relação com representantes do governo e seus colaboradores são
orientados a (i) não dar ou receber qualquer tipo de pagamento, seja em dinheiro,
presentes, serviços ou qualquer benefício de valor com o objetivo de suborno ou
tratamento especial; (ii) cumprir a legislação e não executar qualquer ação que viole as
leis e regulamentos vigentes; (iii) manter um relacionamento ético, transparente e de
credibilidade com os órgãos governamentais; e (iv) comprometer-se a seguir as regras
estabelecidas pela Lei nº 12.846/2013, devendo sempre basear-se na transparência e
nos princípios do Código de Conduta e Ética da Companhia.
8) Supervisão de Práticas Médicas: A supervisão e definição de práticas médicas e padrões
de qualidade são realizadas pelo Comitê Médico da Companhia, que possui as seguintes
atribuições e responsabilidades: (i) fixar diretrizes e políticas das práticas médicas da
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Companhia, com exceção da remuneração dos médicos, que caberá ao Conselho de
Administração; (ii) indicar, supervisionar e solicitar a substituição do Diretor Médico da
Companhia, decisão que deve ser aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia; (iii) definir os padrões de qualidade dos exames médicos oferecidos pela
Companhia e por suas controladas ou coligadas, considerando-se os equipamentos que
a Companhia possui ou venha a possuir; (iv) controlar a observância das normas éticas
regulamentares da profissão médica; e (v) definir os equipamentos que deverão ser
adquiridos pela Companhia ou por suas controladas ou coligadas, respeitadas as
necessidades médicas. Ainda, o diretor médico de cada unidade realiza uma revisão
estatística dos laudos realizados na sua respectiva unidade, garantindo, por meio de
uma mostra, a qualidade dos laudos expedidos.
(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Conforme mencionado e já exposto nos itens acima, a Companhia adota uma estrutura
organizacional integrada entre diferentes órgãos da administração e comitês da Companhia,
que gerenciam e monitoram seus riscos de acordo com seus valores, princípios e diretrizes.
A Companhia possui, dentre outros, os seguintes comitês:
Comitê de Ética
A Companhia possui um Comitê de Ética que será convocado na medida em que houver
necessidade (convocação por demanda). Tal comitê é composto por representantes da Diretoria
e das áreas de Recursos Humanos e Jurídica, sendo responsável por avaliar e decidir sobre
casos de violação ao Código de Ética e Conduta.
Comitê de Risco e Compliance
A Companhia possui, desde 2012, um Comitê não estatutário de Riscos e Compliance,
responsável pela avaliação e monitoramento dos riscos da Companhia. O Comitê é composto
por um representante do departamento jurídico, pelo diretor financeiro e por um consultor de
riscos externo, que reportam-se diretamente ao Conselho de Administração da Companhia. Os
membros deste Comitê devem se reunir mensalmente para acompanhamento de riscos, sendo
que a cada reunião um relatório sumário dos assuntos tratados deve ser gerado. As atribuições
do Comitê de Riscos e Compliance estão descritas no item 5 (b) (ii) acima.
Comitê Médico
O Comitê Médico da Companhia, instituído em 2011, possui um caráter de funcionamento
permanente, devendo atuar como órgão de consulta da Diretoria de Companhia. O Comitê é
composto por 7 (sete) membros, sendo a maioria médicos e todos eleitos pelo Conselho de
Administração da Companhia, os quais serão majoritariamente pelos Senhores Sergio Tufik e
Roberto Kalil Issa. Caberá aos acionistas o direito de indicar 5 (cinco) membros do Comitê
Médico, sendo (a) 4 (quatro) membros indicados pelos Senhores Sergio Tufik e Roberto Kalil
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Issa, os quais deverão ser médicos radiologistas e (b) 1 (um) membro indicado pelos FIPs
Pátria. Os demais 2 (dois) membros do Comitê Médico serão eleitos pelo Conselho de
Administração, conforme indicação dos demais acionistas signatários do acordo de acionistas.
Comitê de Aquisições
O Comitê de Aquisições, instituído em 19 de maio de 2011, é um órgão de assessoramento e
instrução permanente cujas competências envolvem o auxílio na coordenação e na avaliação de
aquisições de novas sociedades pela Companhia. Tal atividade tem por fim mitigar os riscos que
a Companhia está exposta ao combinar a estrutura operacional com as novas investidas.
O Comitê de Aquisições é constituído por 6 (seis) membros, sendo 2 (dois) indicados pelos FIPs
Pátria, 2 (dois) indicados pelos Senhores Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa e 2 (dois) eleitos pelo
Conselho de Administração, conforme indicação dos demais signatários do acordo de acionistas.
Por fim, ressalta-se que os trabalhos de todas as áreas e departamentos da Companhia passam
por testes para avaliação dos controles internos. A responsabilidade primária pelo
gerenciamento de risco e manutenção dos controles internos é de cada área da Companhia.

(c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação

da efetividade da política de gerenciamento de riscos
A verificação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controles é supervisionada
pelo Conselho de Administração, que tem por missão também assegurar conjuntamente a
integridade, adequação e a eficácia dos controles internos. A Administração da Companhia
elabora planos anuais de auditoria e os aplica como uma forma de avaliar os mecanismos de
controle.
Um outro meio objetivo de verificação da eficácia das políticas de gerenciamentos de riscos se
dá pelo programa SIGA que avalia cada unidade por meio de 80 requisitos, resultando numa
classificação de desempenho: SIGA Bronze; SIGA Prata e SIGA Ouro. Tal classificação indica à
administração da Companhia os focos de atenção na gestão de cada unidade.
Por fim, para manter os padrões e certificações concedidos pela ONA, a Companhia deve, entre
outros, monitorar de maneira periódica seus resultados e promover ações de melhoria, ter
capacidade de identificar possíveis riscos que a Companhia possa eventualmente estar exposta
e revisar periodicamente suas políticas e instrumentos, medidas que contribuem para uma
verificação sistemática da efetividade de suas políticas e procedimentos.
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5.2 – Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, uma
vez que tem como prática monitorar constantemente os riscos que possam impactar o
atingimento dos objetivos previstos no planejamento estratégico e operacional da Companhia,
incluindo mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas
atividades.
Não obstante não possua uma política formalizada, a Companhia possui um Comitê de Riscos e
Compliance, conforme mencionado no item 5.1, que se reúne mensalmente, nos quais são
discutidos todos os riscos considerados relevantes, as ações que serão, ou foram, tomadas para
mitigar seus efeitos e as melhores práticas de controles internos das áreas corporativas.
Ademais, a Companhia adota como conduta de gerenciamento de riscos: (i) manter um nível de
caixa mínimo como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar
riscos de liquidez; (ii) monitorar frequentemente o desenvolvimento de seus projetos e as
tendências do setor de diagnósticos e saúde para aprimorar a compreensão e análise de
mercado como forma de atenuar os riscos e maximizar o retorno do negócio; e (iii) monitorar a
eficiência e diligência nos seus gastos, analisando seus diversos processos e a forma como os
investimentos estão sendo alocados, bem como o acompanhamento do volume de despesas,
buscando meios para que sejam reduzidas, atenuando, assim, riscos de desperdício e mal
gerenciamento de recursos.
(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

(i)

Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia busca proteção são aqueles decorrentes de
liquidez, de resultado devido a oscilações de taxas de mercado e de crédito.
(ii)

Estratégia de proteção patrimonial (Hedge)

Risco de taxas de juros: Para garantir a proteção patrimonial a administração mantém suas
aplicações atreladas ao CDI, de modo a garantir um hedge natural frente à sua exposição
passiva, mitigando, desta maneira, parte do impacto negativo de oscilações de taxas de juros.
A Companhia apresenta, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos
empréstimos com encargos financeiros variáveis, tais como CDI, TJLP e Libor entre
outros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a
Companhia e suas controladas, com cenário mais provável (cenário base), segundo
avaliação efetuada pela Administração.
Para a realização da análise de sensibilidade demonstrada no quadro a seguir, a Administração
utilizou como premissa os indicadores macroeconômicos vigentes por ocasião do encerramento
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do exercício, por entender que, devido à volatilidade de mercado, o cenário provável (cenário
base) seria equiparado ao de 31 de dezembro de 2016, para aqueles empréstimos e
financiamentos atrelados a taxas pós-fixadas, consideradas para essa análise de sensibilidade
como a variável de risco. Assim, a Companhia estima no cenário base uma TJLP em 7,5%, o
CDI em 9,50% e Libor em 1,36%. Já o “Cenário possível” contempla um aumento de 25% nas
taxas em questão e o “Cenário remoto” um aumento de 50%.

Valor
contábil
Empréstimos Indexador:
CDI + 1,54% a 4,43%
Libor + 3,5% a 3,59%
TJLP + 2,5% a 6%
Instrumentos financeiros derivativos (ponta passiva):
Indexador:
CDI + 3,5% a 6,95%
Aplicações financeiras e Títulos e valores mobiliários
Indexador:
100% a 102,5% CDI
Exposição líquida
Aumento nas despesas financeiras em relação ao cenário base

Consolidado
Cenário
Cenário
possível
base
25%

Cenário
Remoto
50%

206.571
53.007
2.719

27.524
2.673
352

34.405
3.341
440

41.286
4.009
528

200.268
462.565

26.684
56.898

33.355
71.123

40.026
85.348

138.197
324.368
-

13.381
43.517
-

16.727
54.396
10.880

20.072
65.276
21.759

Risco de taxa de câmbio: Atualmente a Companhia detêm um total de R$ 241,4 milhões de
dívidas contabilizadas em moeda estrangeira e, em contrapartida, um montante de R$ 161,6
milhões de instrumentos derivativos (SWAP) referentes aos empréstimos de 4.131, resultando
numa exposição cambial líquida de R$ 79,8 milhões. Tal montante representa apenas 13% do
endividamento da Companhia.
Tendo em vista o atual patamar do dólar norte americano e sua projeção de valor futuro,
estimada de acordo com a variação dos contratos futuros registrados na BM&F e os cenários
futuros registrados pelo relatório FOCUS, a administração acredita que o custo de montagem de
uma estratégia de proteção cambial, hedge, para o montante de dívida exposta à variação
cambial, ultrapassa os possíveis impactos negativos em resultado de uma desvalorização do
real, considerando tais cenários de câmbio futuro.
A Companhia possui como prática evitar fazer captações em moeda estrangeira e a grande
parte das dívidas atuais indexadas ao dólar já está sendo amortizada.
Na elaboração da análise de sensibilidade para o risco da taxa de câmbio foi utilizada a cotação
do dólar, disponibilizada no mercado financeiro, tendo como cenário provável o dólar cotado a
R$ 3,30, conforme entendimento do mercado, divulgado através do Boletim Focus de 17 de
fevereiro de 2017. Os cenários II e III foram calculados com deteriorações de 25% e 50% na
variável de risco, que no caso é a cotação futura do dólar. A análise de sensibilidade levou em
consideração a exposição ativa ou passiva líquida do Consolidado e da Controladora, sendo que
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nos casos em que a exposição é ativa, a deterioração da variável de risco, nesse caso, se refere
à redução da taxa do dólar, ao passo que nos casos em que a exposição é passiva, a
deterioração se refere ao aumento da taxa do dólar. O cenário base foi calculado utilizando-se o
dólar de fechamento em 31 de dezembro de 2016, de R$ 3,2591.

Base
Financiamentos em moeda estrangeira
Instrumentos financeiros derivativos – SWAP
(ponta ativa)
Exposição passiva líquida após derivativos

31.12.2016
Consolidado
Provável
II

III

241.440

244.470

305.588

366.705

(161.618)
79.822

(163.647)
80.823

(204.558)
101.030

(245.470)
121.235

Efeito Líquido da Variação Cambial - ganho/(perda)

1.002

21.208

41.413

Risco de inflação: Ao mesmo tempo em que a maior parte dos custos da Companhia estão
atrelados à inflação, a receita também um repasse baseado na inflação. Desta maneira,
também há um hedge natural na exposição da Companhia aos índices inflacionários.
(iii)

Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (Hedge)

Atualmente a Companhia não utiliza instrumentos de proteção patrimonial hedge, exceto nas
linhas de empréstimo 4.131, por meio das quais referido instrumento financeiro engloba um
instrumento de proteção patrimonial.
(iv)

Parâmetros Utilizados para gerenciamento de riscos

Os parâmetros utilizados foram citados no item (a).
(v)

Se o emissor operar instrumentos financeiros com objetivos diversos de

proteção patrimonial (Hedge) e quais são estes objetivos
A Companhia não opera instrumentos financeiros fora do contexto apresentado no item (iii)
acima.
(vi)

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Apesar de não ter uma política de gerenciamento de riscos de mercado formalizada, a
administração destes riscos é efetuada por meio das nossas estratégias operacionais e dos seus
controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança das operações da
Companhia.
Tais procedimentos são coordenados pela Diretoria Financeira, por meio de (i) monitoramento
periódico de indicadores macroeconômicos e portfólio de clientes e contratos; (ii) gestão ativa
dos contratos, incluindo medidas preventivas (tais como análise de risco de crédito antes da
contratação com potenciais clientes) e atualização das condições financeiras dos clientes; e
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(iii) manutenção de contas-correntes bancárias com instituições aprovadas pela administração
com o objetivo de diversificação de risco.
Essas ações são reportadas regularmente à Diretoria e ao Conselho de Administração, que
analisam as informações e discutem diretrizes e medidas para aprimorar as práticas de controle
da Companhia.
A Companhia possui como prática não efetuar aplicações em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco, de caráter especulativo.
(c)

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da

efetividade da política adotada
A Companhia monitora os seus riscos através de uma estrutura organizacional multidisciplinar,
na qual a Diretoria Financeira avalia se as ações praticadas estão sendo feitas de maneira
compatível às condutas adotadas para gerenciamento de riscos e eficientes para a gestão e o
resultado da Companhia.
A administração da Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos
adotados são adequados para o acompanhamento dos riscos aos quais a Companhia está
exposta.
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A Companhia implementou e mantêm controles internos de modo a fornecer aos seus
acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais
informações financeiras, pautando-se, para tanto, em regras contábeis emitidas por órgãos e
entidades nacionalmente reconhecidas, tais como os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) previamente aprovados e referendados pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.
Ademais, a Companhia também implementa em seus controles internos relativos à elaboração
das demonstrações financeiras e à geração de informações gerenciais, padrões e
procedimentos de controle e monitoramento que visam garantir fidedignidade e transparência
compatíveis com os requisitos atualmente exigidos pelo ambiente de negócios. Esses
procedimentos visam adicionalmente a aprimorar a performance e supervisão organizacional,
reduzir a extensão de riscos de fraudes da Companhia ou de perdas atribuíveis a fatores
relacionados a desempenho, decisões, imagem ou quaisquer outros.
Em 2016, a Companhia implementou ainda um novo sistema na modalidade “ERP – Enterprise
Resource Planning” com as melhores práticas e recursos tecnológicos disponíveis no mercado
para integração, controle e geração de informações decorrentes dos processos operacionais,
além de otimização de ferramentas para gestão eficaz das atividades empresariais.
a - as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigilas
Para assegurar a elaboração e revisão eficientes de demonstrações financeiras, a integridade
das informações e para proteção de seu patrimônio e interesses em relação a riscos de
diferentes naturezas, a Companhia dispõe de procedimentos e recursos, incluindo:
- Equipes de tecnologia da informação, controladoria e auditoria interna;
- Automatização da maioria dos lançamentos contábeis;
- Controle dos acessos lógicos aos sistemas, segregação de funções para transações críticas em
relação à segurança dos processos;
- Definição de alçadas de aprovação para transações conforme sua relevância;
- Revisão gerencial dos fechamentos contábeis, das conciliações bancárias, de lançamentos
contábeis manuais e de resultados de inventários;
A estrutura de governança conta ainda com código de ética, canal de denúncias disponibilizado
aos ambientes interno e externo, políticas e procedimentos que referentes à definição de
princípios, responsabilidades, atribuições e critérios quanto a manutenção de registros
fidedignos e adequados das operações da Companhia para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e com
relação à certeza de que os recebimentos e dispêndios estejam sendo feitos somente conforme
a autorizações da administração e do Conselho de Administração.
O sistema de controles internos e as práticas estabelecidas pela Companhia são avaliadas e
monitoradas pela Auditoria Interna. As eventuais imperfeições e deficiências são relatadas nas
Cartas de Controles Internos da Auditoria Externa ou nos Relatórios de Auditoria Interna, e são
reportadas à Administração e ao Comitê de Auditoria e Riscos, desdobrando-se em planos de
ação para mitigar a exposição a riscos e / ou corrigir os processos.
A estrutura de governança é considerada pela Diretoria como eficaz para assegurar as
informações solicitadas e divulgadas nos relatórios das Companhias, bem como para a tomada
de decisões tempestivas em relação à minimização de riscos e otimização de oportunidades.
b - as estruturas organizacionais envolvidas
O sistema de controles internos da Companhia conta com as áreas de Controladoria, Auditoria
Interna, Relações com Investidores, Segurança da Informação, Gestão de Riscos. Dentre as
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responsabilidades dessas áreas estão: (i) identificar e mensurar os riscos existentes nos
processos da Companhia; (ii) avaliar a eficácia dos controles destinados à mitigação desses
riscos; (iii) endereçar junto à Alta Administração ações que reduzam ou eliminem a exposição
da Companhia aos riscos, mediante o aperfeiçoamento dos controles; (iii) garantir um ambiente
de integridade corporativa que garanta uma atuação sustentável e perene; (iv) assegurar a
adequação dos controles internos que tragam confiabilidade e integridade às demonstrações
financeiras e (v) estabelecer rotina de monitoramento que garanta constante acompanhamento
e aprimoramento de todo o sistema de controles internos.
A Companhia possui também comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, dentre
eles: Comitê Financeiro, Comitê Médico e Comitê de Expansão.
Cabe também ressaltar que a responsabilidade primária pela manutenção dos controles internos
e gerenciamento dos riscos é atribuição de cada área de negócios da Companhia.
c - se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido
acompanhamento
A administração aplica planos anuais de auditoria interna com objetivo de avaliar a eficácia dos
mecanismos de controle como elementos de identificação, mensuração e mitigação de riscos de
qualquer natureza que possam afetar os interesses e/ou o patrimônio da Companhia, e também
para garantir a aplicação mais racional possível dos recursos disponíveis.
Dessas auditorias internas, resultam planos de ações de melhorias de controle interno, que são
objeto de “follow up” destinados a promover a sua efetiva e tempestiva aplicação.
A eficácia do controle interno da Companhia sobre a divulgação das informações financeiras em
31 de dezembro de 2016 foi revisada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
e o resultado desta revisão está indicado no item “d” desta seção.
d - deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente,
nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício
da atividade de auditoria independente

A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Auditores”) realizou o exame das
Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao período findo em 31 de dezembro de
2016, com o objetivo de expressar suas opiniões a respeito destas demonstrações e para emitir
suas sugestões para melhoria dos controles internos.
Nesse contexto, foram apontadas as seguintes deficiências significativas:
1)

Necessidade de treinamento e atualização do staff

Comentário: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Recomendação: Identificamos alguns assuntos de melhoria nos controles internos do processo
de preparação das demonstrações financeiras, decorrentes em nossa visão, da ausência de
profissionais com conhecimentos atualizados das normas contábeis adotadas no Brasil. Tais
assuntos de melhoria foram tempestivamente corrigidos pela Companhia mediante solicitação
dos auditores independentes.
2)

Revisão dos lançamentos contábeis manuais e documentação de transações não usuais
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Comentário: Verificamos que a Companhia não possui uma política formalizada que exija
evidencia de que os lançamentos manuais foram revisados e aprovados anteriormente a sua
postagem no sistema, incluindo a formalização dos julgamentos e premissas utilizadas por parte
da administração na aplicação das políticas e normas contábeis para as transações não usuais e
lançamentos manuais.
Recomendação: Implementação de uma política voltada ao controle de lançamentos manuais e
também que a Companhia estabeleça controles preventivos e detectivos sobre transações não
usuais, incluindo a segregação de tarefas para que os lançamentos contábeis sejam revisados e
aprovados tempestivamente por um superior com capacidade técnica para análise da transação
perante a legislação vigente.
3)

Formalização dos controles internos da companhia

Comentário: Verificamos que a Companhia não mantém um processo formal de revisão,
aprovação e arquivo dos procedimentos de controles efetuados na área contábil e financeira. A
falta de rastreabilidade e formalização dos controles a serem efetuados dificulta à
Administração fazer o processo de supervisão da aderência dos controles implantados, bem
como na atribuição de responsabilidade quando da ocorrência de falhas.
Recomendação: Recomendamos que a Companhia (i) implante manual de normas e
procedimentos; (ii) elabore fluxogramas de controles internos para as principais rotinas
operacionais; (iii) estude, implante e formalize os controles internos e de monitoramento
referente ao fechamento contábil e de preparação das demonstrações financeiras.
4)

Análise de impairment

Comentário: A Companhia realiza a análise dos indicativos de impairment no mínimo
anualmente, conforme estabelecido pelo CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos.
Diante dos indicativos apresentados no exercício, a Companhia realizou o cálculo do valor em
uso dos seus ativos.
Verificamos as seguintes necessidades de melhorias:
A geração de caixa deve ser calculada matematicamente, considerando os prazos médios de
pagamento e recebimento da Companhia.
Verificamos que a Companhia não contemplou ao resultado do valor operacional do fluxo de
caixa descontado (enterprise value) os ajustes de saldos de ativos e passivos não operacionais
do balanço patrimonial tais como a dívida líquida.
Recomendação: Realização de programas de treinamento e aperfeiçoamento do Staff em
relação às normas contábeis. Adicionalmente, faz-se necessário o acompanhamento tempestivo
das políticas contábeis aplicáveis e atualização ocorridas na mesma.

(e) comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do
auditor independente
A Administração da Companhia concorda com o relatório do auditor sobre os controles internos
relacionados ao período findo em 31 de dezembro de 2016. De acordo com a avaliação da
Administração, as deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade de
distorções de magnitude relevante que possam surgir nas demonstrações financeiras.
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A administração da Companhia desenvolveu planos de ação mitigatórios para as deficiências
apontadas na carta de controles internos emitida pelos auditores independentes, entendendo
que ações estão sendo realizadas para a eliminação das deficiências.
A Administração está promovendo um redimensionamento da estrutura contábil, por meio da
contratação de colaboradores experientes para os setores contábil, fiscal e controladoria, a fim
de deixar estas áreas mais robustas ao atendimento das demandas necessárias da Companhia,
com o objetivo de assegurar que as demonstrações financeiras estejam de acordo com as
normas contábeis adotadas no Brasil e, também, para estruturar os processos contábeis
implementando normas e políticas internas conforme as melhores práticas de governança.
A Administração está aprimorando os cálculos de aplicação do teste de impairment de seus
ativos de forma a abranger todos os aspectos e riscos do negócio que a Companhia está
inserida.
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Não houve alterações significativas no último exercício social em relação aos principais riscos que a
Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada.
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Políticas Anticorrupção
A Companhia não possui política anticorrupção de funcionários públicos e não dispõe de política
de proteção a Pessoas Politicamente Expostas (PPE). A Companhia promove treinamento de
compliance e anticorrupção com seus funcionários e terceiros apenas na admissão.
Nos últimos 10 (dez) anos a Companhia não realizou investigação interna em relação à violação
de sua política de compliance e/ou qualquer lei anticorrupção. A Companhia tampouco
promoveu autodenúncia perante órgãos públicos.
Parceiras Público Privadas
Cerca de 14,3% da receita bruta da Companhia é proveniente da parceria público-privada
firmada pela Subsidiária da Companhia Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“Lei nº 11.079/2004” ou “Lei de PPP”), que
institui normas gerais para licitação e contratação de parceria-público no âmbito da
Administração Pública, dispõe em seu art. 6º, parágrafos 1º e 2º, que o contrato poderá
prever:
(i) o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu
desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato; e
(ii) o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e
aquisição de bens reversíveis.
Nesse sentido, o Contrato de Concessão Administrativa para gestão e operação de Serviços de
Apoio ao Diagnóstico por Imagem na rede pública de saúde do Estado da Bahia (“Contrato”),
celebrado, em 2 de janeiro de 2015, entre o Estado da Bahia e a Rede Brasileira de Diagnóstico
SPE S.A., dispõe que:
(a) o valor da Contraprestação Mensal Efetiva poderá variar de acordo com o
cumprimento pela Concessionária dos indicadores de desempenho, de forma que o resultado
desses indicadores, que compõem o Índice de Desempenho, indicarão as condições físicas das
instalações, da prestação dos serviços e a sua conformidade com as exigências legais e
contratuais. Essa variação da Contraprestação Mensal Efetiva não constitui penalidade
contratual, mas, sim mecanismo preestabelecido no Contrato e acordado entre as partes para a
manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração
(cláusulas 16.4, 16.6.1 e 16.6.3); e
(b) todos os bens da Concessão ou investimentos neles realizados deverão ser
integralmente amortizados pela Concessionária, no prazo da Concessão, de forma que a
Concessionária é única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à
operação da Concessão. Ainda, extinta a Concessão, serão revertidos ao Poder Concedente os
bens reversíveis, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e, cessarão, para a
Concessionária, todos os direitos emergentes do Contrato (cláusulas 4.3.2; 4.5.1 e 28.2).
De acordo com a cláusula 12 do Contrato, a fiscalização da execução do Contrato será exercida
pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”), com o auxílio de verificador
independente (“Verificador Independente”), empresa de consultoria de renome no mercado
isenta e imparcial, que será selecionado pela SESAB e contratado, sob o regime privado, pela
Concessionária, a quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos custos da
contratação.
Dessa forma, o Verificador Independente terá como atribuição, em especial:
(a) apurar o Índice de Desempenho e o cálculo da variação da Contraprestação Mensal
Efetiva, conforme estabelecido no Contrato; e
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(b) auxiliar na avaliação final dos bens reversíveis no momento da reversão.
A Companhia desconhece a existência de pessoa com vínculo com os proprietários ou
administradores e que seja, ou tenha sido nos últimos 5 anos, funcionário público;
administrador de entidade estatal ou controlada pelo governo; executivo ou funcionário de
repartição pública internacional; representante ou procurador de governo ou organização
pública internacional; candidato a cargo público; ou filiado a partido político.
Além disso, a Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. (RBD), responsável pela
operacionalização da Parceria Público Privada (PPP) do Estado da Bahia, possui um Código de
Ética e Conduta (Princípios Gerais de Negócios) por meio do qual apresenta diretrizes a serem
observadas por todos os seus colaboradores e partes relacionadas acerca, entre outros (i) do
cumprimento das normas de trabalho e direitos humanos, tais como apoio aos Tratados
Internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao Pacto Global da Organização
das Nações Unidas, à conduta de fornecedores e parceiros comerciais, ao trabalho forçado ou
escravo, bem como ao trabalho infantil; (ii) da solicitação, aceitação e oferecimento de favores
pessoais e presentes (incluindo convites para eventos esportivos ou sociais como convidados da
RBD) para si ou para terceiros; (iii) da dedicação integral dos funcionários da RBD ao
cumprimento correto de seus serviços e que evitem qualquer (potencial) conflito de suas
atividades; (iv) da forma de pagamento a fornecedores de produtos ou de serviços; (v) ao
estrito respeito às legislações e regulamentações aplicáveis, incluindo-se as leis anticorrupção,
nacionais e internacionais; (vi) à forma de se relacionar com o governo, partidos políticos e
políticos; (vii) à não participação de “lavagem de dinheiro” aderindo a qualquer negociação
que saiba ou que haja motivos para suspeitar-se de que será utilizada para facilitar qualquer
aquisição, retenção, uso ou controle de qualquer propriedade ou dinheiro que tenha como fim
encobrir o produto de um delito; (viii) à forma de remuneração, horas de trabalho e
desenvolvimento dos funcionários; (ix) à saúde e segurança no ambiente de trabalho aos seus
funcionários, prestadores de serviço e visitantes; (x) ao uso e proteção da informação e dos
recursos de comunicação; (xi) à forma pela qual será realizada a publicidade, embalagem de
produto e materiais promocionais, de modo que estes sejam fidedignos, baseados em fatos,
não-enganosos e em conformidade com a legislação em vigor; (xii) ao apoio à livre
concorrência; (xiii) à proteção de informações pessoalmente identificáveis sobre seus clientes,
funcionários, parceiros comerciais e outros indivíduos. Por tudo isso, a Companhia entende que
a regulamentação aplicável, normas estabelecidas pelo Contrato e diretrizes do Código de Ética
e Conduta da RBD (acima descrito) são suficientes para monitorar os riscos aos quais a
Companhia estaria exposta em razão, especialmente, dos aportes realizados pelo ente público
em favor da Companhia.
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Data de Constituição do Emissor

05/08/1992

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e transformada em
sociedade por ações em 06 de dezembro de 2010

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

26/10/2016
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A Companhia foi constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada em 5 de agosto
de 1992 por médicos, sendo um deles o Dr. Geraldo Mol Starling Filho, o qual permanece acionista da
Companhia, e em dezembro de 2010 foi transformada em sociedade anônima. A sede da Companhia
está localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Desde a sua constituição, a
Companhia explora o setor de medicina diagnóstica.
A Companhia tem como objeto social a prestação de serviços de medicina diagnóstica, incluindo,

(i) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas, diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e
laboratórios contratados, assim como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico. A Companhia
também explora atividades relativas a (i) importação, para uso próprio, de equipamentos médicohospitalares; 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. Adicionalmente, a Companhia também está autorizada a participar em outras
sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
A Companhia é uma das maiores empresas do mercado de medicina diagnóstica de alta complexidade
do Brasil, em termos de número de equipamentos de Ressonância Magnética (“RM”), segundo dados
da CNES e de estimativas do Pátria Investimentos Ltda., além de possuir uma extensa rede de clínicas
próprias espalhadas em cidades com demanda reprimida no Brasil e com alto potencial de
crescimento.
A Companhia está presente em 44 cidades e 10 Estados da federação brasileira, e possui 116
equipamentos de RM e está em constante desenvolvimento de suas plataformas, a fim de atender as
cidades vizinhas que tenham mercados atrativos. A Companhia acredita que tais características,
aliadas à fragmentação do mercado e ao seu potencial crescimento, bem como a sua estratégia de
crescimento sem vínculo societário com clientes específicos, conferirão uma oportunidade única de
investimento e condições para expandir sua atuação e consolidar suas marcas. Segue abaixo mapa
destacando a presença da Companhia no Brasil, com o número de unidades em cada Estado:
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A Companhia tem profundo conhecimento do mercado em que atua, uma vez que seus sóciosmédicos, além de possuírem interesses convergentes com o da Companhia, possuem participação
ativa nas decisões do grupo e permanecem à frente das operações locais, garantindo aderência total
das unidades regionais às diretrizes corporativas, sem prejuízo das características de cada marca.
Adicionalmente, o nosso controlador, qual seja, o Pátria Investimentos, possui experiência no setor e
na execução de projetos de expansão orgânica, consolidação e integração de operações.
A Companhia acredita que tais fatores permitirão: (i) posição privilegiada para captar a crescente
demanda do mercado, tendo em vista sua fragmentação; (ii) oferecer uma proposta de valor
diferenciado para os radiologistas, visando reter e valorizar os melhores médicos; e (iii) obter
reconhecimento médico, visando manter e proteger o relacionamento com a comunidade médica e o
reconhecimento dos clientes.
As atividades da Companhia como sociedade anônima iniciaram em dezembro de 2010, no momento
da associação entre radiologistas de alto reconhecimento junto à comunidade médica, sócios de
empresas prestadoras de serviços de medicina diagnóstica, e o Pátria Investimentos, que aportou
capital na Companhia para viabilizar a implementação do seu plano de negócios.
Os empreendedores iniciais eram controladores de quatro clínicas de diagnósticos por imagem, quais
sejam: (i) Axial, em Belo Horizonte e outras cidades do estado de Minas Gerais, (ii) Cedimagem, em
Juiz de Fora, (iii) Plani, no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, e (iv) Diimagem, em Campo Grande.
Com a fusão destas quatro empresas, que ocorreu através da incorporação das três últimas pela Axial
(antiga denominação da Companhia), em dezembro de 2010, o grupo passou a adotar a marca
nacional “Alliar Medicina Diagnóstica” e a contar com 23 unidades de atendimento e 21 equipamentos
de ressonância magnética.
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Após a fusão inicial das quatro marcas, seguida pelo investimento do Patria, outras 19 empresas se
associaram à Companhia. A maioria das associações da Companhia é efetuada através de uma
combinação entre pagamento em dinheiro e ações da Companhia, na qual o(s) médico(s)
controlador(es) passa(m) a ter participação no quadro societário da Companhia.
Desde 2011 a Companhia acreditava que seu crescimento seria acelerado, e que se daria, além de seu
crescimento orgânico, por meio de associações estratégicas em diversas regiões do país. Desse modo,
sua estrutura operacional e gerencial foi montada para que a integração com novas companhias se
desse de forma eficiente, com o objetivo de garantir que a Companhia pudesse captar as sinergias
vindas das associações. Por meio do Centro de Serviço Compartilhado, a gestão de todas as suas
unidades é concentrada, possibilitando que a integração da Companhia com suas associadas seja
realizada em até 3 meses da sua associação.
Após as quatro clínicas iniciais, durante o ano de 2011, a Companhia, alinhada à sua estratégia de
expansão, se associou a outras quatro marcas, entrando nas cidades de Dourados, Belém e
reforçando sua presença em Campo Grande.
Em 2012, por meio de diversas associações nos meses de janeiro, setembro e dezembro, a
Companhia expandiu sua atuação em Campo Grande e Belo Horizonte e iniciou suas operações em
Ponta Grossa, na região Sul do Brasil.
Durante o ano de 2013, a Companhia entrou em novas regiões – Ipatinga, Rio Claro, João Pessoa,
Mogi das Cruzes, Taubaté, Pindamonhangaba e Vitória, e reforçou sua presença em Juiz de Fora e em
Belo Horizonte, através de 9 novas associações. Neste ano, a Companhia se tornou o maior player de
medicina nuclear do Brasil, contando com quinze equipamentos gama-câmara e cinco PET-CTs.
No ano de 2014, a Companhia, em conjunto com a Philips Medical System Ltda. e a Fundação
Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, constituíram a Rede Brasileira de
Diagnósticos SPE S.A. com participações de 50,1%, 19,9% e 30,0% respectivamente, cuja sede está
localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, e que tem como finalidade explorar a concessão
administrativa, por meio de parceria público privada (“PPP”), para gestão e operação de serviços de
apoio ao diagnóstico por imagem em 11 unidades hospitalares integrantes da rede própria da
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Trata-se da primeira PPP do setor de medicina diagnóstica
no Brasil, atingindo 12 milhões de habitantes no Estado da Bahia. O contrato que regula referida
concessão possui vigência de 11 anos e 6 meses, e foi celebrado em 2 de janeiro de 2015. O início
das operações ocorreu no dia 28 de maio de 2015 e a Companhia é remunerada mediante
contraprestação mensal que será paga pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.
Ainda em 2014, ocorreu a aquisição estratégica do Centro de Diagnósticos Brasil – (“CDB”), localizado
em São Paulo, principal centro econômico e populacional do país. Por meio de tal aquisição, a
Companhia adicionou 15 equipamentos de RM e 8 unidades ao seu grupo. Além disso, viabilizou a
entrada da Companhia de forma relevante no segmento de análises laboratoriais, abrindo um novo
mercado a ser explorado em todas as 104 unidades da Companhia, constituindo assim uma nova
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alavanca de crescimento para o seu plano de negócios. O processo de aquisição foi aprovado sem
restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em 2014, a Companhia possuía
78 unidades, sem contar o CDB.
Em 2015, em parceria com a Siemens, a Companhia foi pioneira, no mundo, no desenvolvimento de
um centro de comando remoto de equipamentos de RM, permitindo aumento significativo de
padronização e produtividade dos técnicos operadores de ressonância, viabilizando assim a realização
de diagnóstico com alta qualidade e baixo custo em qualquer região do Brasil, independente da
distância dos grandes centros urbanos e do tamanho da cidade.
Em março de 2016, foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin e a Companhia. O
Grupo Delfin possuía 8 unidades de atendimento de medicina diagnóstica por imagem, localizadas
entre o Estado da Bahia e do Rio Grande do Norte, totalizando 16 equipamentos de ressonância
magnética. Por meio desta aquisição estratégica, a Companhia tornou-se também líder em medicina
diagnóstica no Nordeste.
Desde 2012, a Companhia também abriu 42 novas unidades. A expansão orgânica em geral
acompanha o processo de associação com empresas líderes regionais, pois são abertas novas
unidades em um raio de influência das clínicas associadas, aproveitando-se do relacionamento com a
comunidade médica e do suporte administrativo da empresa plataforma. Durante a diligência
operacional para aquisição de uma nova clínica, é realizado um estudo detalhado para identificação
das cidades no entorno onde serão abertas novas unidades.
Em 31 de Dezembro de 2016, a Companhia contava com 112 unidades e 116 equipamentos de
ressonância magnética em 44 cidades do Brasil, e possuía 88 médicos em seu quadro de sócios. Com
isto, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, a Companhia é a 2º maior
empresa de diagnósticos por imagem em termos de número de equipamentos de ressonância
magnética e, de acordo com os resultados divulgados por outras companhias do setor, acredita ser a
3ª maior em medicina diagnóstica do Brasil em termos de receita líquida, com taxa de crescimento
histórico superior à das companhias abertas do setor no Brasil.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 6 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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VISÃO GERAL
A Companhia é a segunda maior empresa 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 acredita ser a terceira maior prestadora de serviços de medicina
diagnóstica do Brasil em termos de receita líquida, ao comparar suas informações financeiras com os
dados divulgados por seus principais concorrentes. A Companhia apresenta taxa de crescimento
histórico superior às companhias abertas do setor no Brasil, de acordo com informações disponibilizadas
por estas companhias. No período de 2013 a 2016, a receita líquida da Companhia cresceu a uma taxa
média anual composta (CAGR) de 51%.
A receita líquida consolidada da Companhia foi de R$ 951,5 milhões para o exercício social findo em 31
de dezembro de 2016. Considerando a receita da Companhia em 2015, o valor corresponderia a 3,3%
da receita do setor brasileiro de medicina diagnóstica em 2015, de acordo com dados da ANS. Em
2016, a Margem EBITDA Ajustado foi de 22,8% O Retorno sobre Capital Investido ajustado sem

goodwill 1 em 2016 foi de 19,9%.
Em 31 de Dezembro de 2016, a Companhia contava com 112 unidades de atendimento, distribuídas
estrategicamente em 44 cidades localizadas em 10 Estados brasileiros, e cerca de 5.200 empregados e
1.000 médicos prestadores de serviços, mantendo relações comerciais com as principais operadoras de
planos de saúde do Brasil. Em 2015 a Companhia realizou 3,6 milhões de exames de imagem, o que
representa 4,1% do total nacional de exames de imagem privados, de acordo com dados da ANS. Em
2016, a Companhia realizou 4,4 milhões de exames de imagem.
A tabela abaixo contém alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para
os períodos indicados:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
de

1

O “ROIC Ajustado sem goodwill” ou Retorno sobre Capital Investido (Return over invested Capital) Ajustado sem goodwill, é uma medida não

contábil calculada pela Companhia conciliada com suas demonstrações financeiras. O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill (ROIC
ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido do exercício, pelo resultado financeiro e demais ajustes que também
ajustam o EBITDA (despesas com fusões e aquisições, despesas com consultores, provisão para contingências, despesas com reestruturação /
integração de empreas adquiridas e despesas com stock options), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório das médias dos saldos iniciais e
finais do Capital de Giro e Capital Fixo sem goodwill, conforme demonstrado abaixo).
O ”ROIC ajustado sem goodwill” não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS e não
deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional
ou como indicador de liquidez. O ROIC ajustado sem goodwill não possui significado padrão e outras companhias podem calcular o Retorno sobre
Capital Investido de maneira diferente da nossa. Porém, uma vez que o ROIC ajustado sem goodwill não considera certos ativos, passivos, receitas
e despesas intrínsecos aos nossos negócios que poderiam, por sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC ajustado sem goodwill
apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de nossa rentabilidade.
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2014

2015

2016

393,1

699,7

951,5

393,1

691,8

891,0

66,4

151,3

203,3

16,9

21,9

22,8%

91

98

116

85

96

112

INDICADORES
FINANCEIROS
Receita Líquida
(em milhões de
R$)
Receita

Líquida

ex-construção
(em milhões)
EBITDA Ajustado2
(em milhões de
R$)
Margem EBITDA
Ajustada3 (%)
INDICADORES
OPERACIONAIS
Número

de

equipamentos de
ressonância
magnética
Número

de

unidades

de

atendimento

As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas da Companhia, quando utilizadas,
compreendem a demonstração do resultado consolidado pro forma referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2015 e de 2016. Foram elaboradas e estão sendo apresentadas exclusivamente para
fins informativos no pressuposto da aquisição do controle das entidades do Grupo Delfin, como se a
transação tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2015 e de 2016, respectivamente. Estas informações
financeiras consolidadas pro forma não devem ser utilizadas como indicativo de futuras demonstrações
2

EBITDA Ajustado significa o EBITDA ajustado para excluir resultados não recorrentes à operação da Companhia, conforme
descritos no quadro da seção 3.2: (i) baixa de peças; (ii) baixo do ativo financeiro RBD; (iii) baixa de outros ativos; (iv) liquidação
do plano de stock options; (v) consultorias / assessorias; (vi) estorno de earn-out; (vii) integração Delfin; e (viii) despesas de
M&A. Utilizamos o EBITDA Ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar o nosso desempenho com foco na continuidade de
nossas operações e acreditamos que o EBITDA Ajustado é uma ferramenta útil para o investidor, porque possibilita uma análise
comparativa sobre o resultado de nossa gestão. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro
líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser
considerado como base para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira
diferente de nós. Para uma reconciliação do EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido, vide item 3.2.b.
3
Margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita líquida da Companhia ex-construção.
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financeiras consolidadas ou interpretadas como demonstrações do resultado e/ou posição patrimonial e
financeira efetiva da Companhia.
A tabela abaixo contém alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia pro

forma para os períodos indicados:
Exercício social

Exercício social

Exercício social

encerrado em 31 de

encerrado em 31 de

encerrado em 31

dezembro de 2014

dezembro de 2015

de dezembro de
2016

Pro forma

Pro forma

Pro forma4

Receita Líquida (em milhões de R$)

n/a

818,7

972,8

6

EBITDA Ajustado (em milhões de
R$)

n/a

177,7

207,5

Margem EBITDA Ajustada7 (%)

n/a

21,7%

22,5%

INDICADORES FINANCEIROS

4

5

4

Dados financeiros apresentados de acordo com as informações financeiras pro forma não auditadas incluídas no item 3.2 deste
Formulário de Referência. Em março de 2016, foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin (Delfpar S.A., Delfin
Imagem S.A. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.) e a Companhia. A operação foi estruturada de forma que as ações da
holding do Grupo Delfin (Delfpar S.A.) fossem incorporadas pela Companhia, e a entrada dos acionistas desta empresa no quadro
societário da Companhia através de emissão de ações, passando a Companhia a ser detentora da totalidade das ações de
emissão da Delfpar. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e de 2016 refletem as informações financeiras consolidadas da Companhia para dar efeito a incorporação das
ações da Delfpar pela Companhia como se houvesse ocorrido desde 1° de janeiro de 2015 e de 2016. As informações financeiras
consolidadas pro forma não auditadas são apenas para fins ilustrativos e informativos e não pretendem representar ou ser
indicador do que a situação financeira ou resultados operacionais teriam sido, caso as operações descritas acima tivessem
ocorrido nas datas indicadas. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas também não devem ser
consideradas representativas da situação financeira ou de seus resultados operacionais futuros.
5
Dados financeiros apresentados de acordo com as informações financeiras pro forma não auditadas incluídas no item 3.2 deste
Formulário de Referência. Em março de 2016, foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin (Delfpar S.A., Delfin
Imagem S.A. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.) e a Companhia. A operação foi estruturada de forma que as ações da
holding do Grupo Delfin (Delfpar S.A.) fossem incorporadas pela Companhia, e a entrada dos acionistas desta empresa no quadro
societário da Companhia através de emissão de ações, passando a Companhia a ser detentora da totalidade das ações de
emissão da Delfpar. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e de 2016 refletem as informações financeiras consolidadas da Companhia para dar efeito a incorporação das
ações da Delfpar pela Companhia como se houvesse ocorrido desde 1° de janeiro de 2015 e de 2016. As informações financeiras
consolidadas pro forma não auditadas são apenas para fins ilustrativos e informativos e não pretendem representar ou ser
indicador do que a situação financeira ou resultados operacionais teriam sido, caso as operações descritas acima tivessem
ocorrido nas datas indicadas. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas também não devem ser
consideradas representativas da situação financeira ou de seus resultados operacionais futuros.
6
EBITDA Ajustado significa o EBITDA pro forma ajustado para excluir resultados não recorrentes à operação da Companhia,
conforme descritos no quadro acima: (i) baixa de peças; (ii) baixo do ativo financeiro RBD; (iii) baixa de outros ativos; (iv)
liquidação do plano de stock options; (v) consultorias / assessorias; (vi) estorno de earn-out; (vii) integração Delfin; (viii)
despesas de M&A; e (ix) EBITDA Multilab. Utilizamos o EBITDA Ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar o nosso
desempenho com foco na continuidade de nossas operações e acreditamos que o EBITDA Ajustado é uma ferramenta útil para o
investidor, porque possibilita uma análise comparativa normalizada de informações passadas e atuais sobre o resultado de nossa
gestão. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou
IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou
alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerado como base para distribuição
de dividendos. Outras companhias podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Para uma reconciliação do
EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido, vide item 3.2.b.
7
Margem EBITDA Ajustada pro forma significa nosso EBITDA pro forma ajustado dividido pela nossa receita líquida ex construção

pro forma, incluindo Multilab.
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Criada em 2011 com a fusão de quatro empresas líderes8 nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora,
São José dos Campos e Campo Grande, a Companhia já nasceu com posição de destaque em suas
praças de atuação, decorrente do histórico de serviços de alta qualidade de suas predecessoras nestes
mercados. Nos últimos cinco anos, a expansão da Companhia se deu por meio de aquisições
associativas de 20 empresas e da abertura de 44 novas unidades, tanto em mercados nos quais já
estava presente quanto em novas localidades. Os planos de expansão da Companhia priorizaram
regiões onde acredita ter grande potencial de crescimento, envolvendo empresas com marcas
reconhecidas em suas respectivas áreas de atuação. A Companhia seguiu o modelo hub and spoke, no
qual a associação com empresas líderes regionais é seguida da abertura de unidades em cidades
próximas, localizadas dentro de seu raio de influência. Com isso, além da presença nos grandes centros
brasileiros, dentre as quais as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, a Companhia possuí
também uma rede de unidades de atendimento espalhadas em pequenas e médias cidades brasileiras
com alto potencial de crescimento, e que apresentam uma demanda reprimida por exames de medicina
diagnóstica de alta complexidade. O mapa apresentado nesta seção indica os locais onde a Companhia
está presente, e o número de unidades em 31 de dezembro de 2016:

Quando entra em novas praças, a Companhia tem por padrão se associar aos médicos locais. A
Companhia acredita que este modelo garante foco em qualidade médica e possibilita manter o
reconhecimento público e os relacionamentos médicos pré-existentes. Com isso, a Companhia reúne
um corpo técnico e gestor com profundo conhecimento dos mercados em que atua, com interesses
alinhados aos seus, participando ativamente das decisões do grupo e conduzindo as operações locais,
garantindo aderência das unidades regionais às diretrizes corporativas e preservando as características
8

Em termos de número de equipamentos de ressonância magnética instalados, conforme dados do CNES.
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pelas quais cada marca é reconhecida. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia contava com 88
médicos-acionistas.
Os serviços oferecidos pela Companhia compreendem diagnósticos por imagem e análises clínicas.

Diagnósticos por Imagem. Refere-se aos exames de imagem, tais quais: ressonância magnética,
tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PET-CT
(tomografia computadorizada por emissão de pósitrons), dentre outros; e os exames de métodos
gráficos, tais quais: eletrocardiograma, cardiotocografia, holter (monitoração contínua), testes
ergométricos e cardiopulmonares, dentre outros. Os exames de imagens envolvem a captura de
imagens e sua posterior interpretação por médico qualificado para emissão de laudo; por sua vez, os
exames de métodos gráficos 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. Os exames de diagnóstico por imagem e os exames gráficos responderam por 88% da sua
receita bruta no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Análises Clínicas. Consistem na realização de exames laboratoriais, tais quais: hemograma, análise de
urina e fezes, medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de doenças sexualmente
transmissíveis, exames de anatomia patológica, dentre outros. Os exames de análise clínica envolvem a
coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado, com o uso de equipamento
automatizado. A Companhia não conta com Núcleo Técnico Operacional (NTO) próprio com
equipamento para análise de amostras, de forma que o serviço de coleta, transporte, análise e
elaboração de laudos é subcontratado, sendo que a Companhia realiza a interface com pacientes
(agendamento, recepção e entrega de laudos) e fontes pagadoras (processo de cobrança). A
Companhia oferece os serviços de análises clínicas em 35% de suas unidades, os quais responderam
por 12% da sua receita bruta neste último exercício.
A Companhia alia a dispersão geográfica de suas unidades de atendimento à integração completa de
processos, sistemas e gestão. A equipe de gestão da Companhia, localizada em São Paulo, dispõe de
monitoramento remoto em tempo real de todas as operações e é responsável por garantir seu bom
funcionamento. Seu papel inclui funções como planejamento estratégico e financeiro, expansão,
padronização de processos e controles de qualidade e apoio no relacionamento com operadoras de
saúde e médicos solicitantes. Em paralelo, o Centro de Serviços Compartilhados da Companhia,
localizado em Belo Horizonte, é responsável por todas as atividades de contabilidade, controladoria,
tesouraria, compras e recursos humanos. Tal nível de integração só é possível em função da utilização
de um número limitado de sistemas de informação, integrados e comuns a todas as unidades, o que
acreditamos garantir ganhos de escala na expansão das unidades locais.
Com o objetivo de garantir um elevado padrão de qualidade, além do programa proprietário de gestão
e qualidade SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alliar, a Companhia conta com acreditações da
Organização Nacional de Acreditação (ONA) Nível 2 e Nível 3, programa de revisão de laudos e
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processo anual de avaliação de performance médica, através do qual os médicos de melhor
desempenho são convidados a se tornarem acionistas da Companhia.
PRINCIPAIS VETORES DE CRESCIMENTO DOS MERCADOS EM QUE A COMPANHIA ATUA
Como prestadora de serviços de medicina diagnóstica, a Companhia atua primariamente no setor de
saúde suplementar e privada, atendendo beneficiários de planos de saúde e pacientes particulares. O
principal indicador de volume da atividade da Companhia é o número de exames realizados por período,
que por sua vez é função do número de beneficiários de planos de saúde (e particulares), e do número
médio de exames por paciente.

Aumento da demanda por medicina diagnóstica. O mercado privado de medicina diagnóstica
apresentou crescimento histórico de 14,6% ao ano no período entre 2009 e 2015, de acordo com a
ANS. A Companhia entende que este crescimento se deveu a uma conjunção de certos fatores, e
espera que tais fatores continuem a sustentar o contínuo crescimento deste mercado. Dentre estes
fatores, destacam-se os seguintes:


Mudança do perfil demográfico da população brasileira . O número médio de exames por
beneficiário é positivamente impactado pelo envelhecimento da população. O IBGE estima que
a parcela da população acima de 59 anos deve aumentar em 78% nos próximos 20 anos e
representar cerca de 21,5% da população; por sua vez, dados da ANS apontam que este
público tende a realizar até 3 vezes mais exames/ano do que indivíduos mais jovens.



Transição da medicina curativa para a medicina preventiva/preditiva . O aumento na realização
de exames, de acordo com a visão da Companhia, decorre também da transição do modelo de
medicina, passando de um enfoque curativo ou paliativo para um enfoque preventivo, voltado à
identificação precoce de doenças. Esta mudança é impulsionada pelo aumento do nível sócioeducacional da população e pelos planos de saúde, que buscam reduzir dispêndios com
doentes crônicos, internações e hospitais.



Implementação de novas tecnologias e aumento no escopo de cobertura por planos de saúde.
O avanço tecnológico leva ao desenvolvimento de novas modalidades de métodos diagnósticos,
que passam a ser adotados pela classe médica, e por consequência, tornam-se objeto de
cobertura por parte dos planos de saúde suplementar, os principais clientes da Companhia.

Crescimento e aumento de penetração dos segmentos de saúde suplementar e privada. O
número de pessoas que buscam atendimento no setor privado, embora cresça de forma consistente ao
longo do tempo (crescimento médio de 3% ao ano entre 2002 e 2015, segundo dados da ANS), ainda
representa uma parcela pequena da população (25%, segundo dados da ANS) quando comparada a
países desenvolvidos. Ainda que o acesso a planos de saúde seja fortemente correlacionado ao nível de
emprego e à atividade econômica e, portanto, suscetível a quedas no curto prazo, a Companhia
acredita que o número de beneficiários deve continuar a crescer, pois os planos de saúde oferecem
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alternativa de qualidade ao serviço público e são tidos como objeto de desejo pela população. Pesquisa
do IBOPE/IESS de junho de 2015 indica que planos de saúde são a terceira prioridade de compra das
famílias, após educação e imóvel residencial próprio.

Oportunidades de consolidação em um mercado fragmentado . De acordo com dados da ANS e
dados divulgados pelas companhias listadas que atuam no setor de medicina diagnóstica, em 2015
havia cerca de 18,5 mil clínicas privadas no Brasil atuantes no setor de medicina diagnóstica, faturando
um total de aproximadamente R$25,2 bilhões, sendo que as quatro principais prestadoras de serviço de
medicina diagnóstica responderam por apenas cerca de 21% deste faturamento. A Companhia acredita
que a consolidação do mercado de medicina diagnóstica prosseguirá, o que poderá proporcionar
oportunidades de crescimento à Companhia nos mercados geográficos em que atua, bem como de
expansão para novos mercados geográficos.
VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia acredita que suas principais vantagens competitivas são:

Corpo médico de alto nível, reconhecido e incentivado pela Companhia, dentre os quais
sócios-médicos com participação ativa nas operações locais e nas decisões estratégicas. O
modelo de negócios da Companhia, sintetizado pelo lema “médicos à frente”, prioriza a associação a
radiologistas renomados e tidos como referência de qualidade pela comunidade médica local,
beneficiando-se da presença de sócios-médicos fundadores na direção técnica de cada uma das marcas
que opera. A maioria das associações da Companhia são efetuadas através de uma combinação entre
pagamento em dinheiro e ações da Companhia, na qual o(s) médico(s) fundador(es) passa(m) a ter
participação no quadro societário da Companhia. Além de contribuir para a manutenção da qualidade
do atendimento e dos diagnósticos, este modelo, na visão da Companhia, minimiza riscos de transição
e garante demanda às unidades. Ademais, os sócios-médicos participam ativamente das decisões
estratégicas da Companhia, inclusive por meio das deliberações do Comitê Médico e do Comitê de
Expansão e Aquisições. Essa configuração contribui para a aderência das unidades regionais às
diretrizes corporativas, sem prejuízo da manutenção das características próprias de cada marca local.
A Companhia também adota um modelo de parceria com seus prestadores de serviços médicos,
responsáveis pelos laudos dos exames de diagnóstico, visando atrair, motivar e reter os melhores
médicos e especialistas em disciplinas com oferta limitada de prestadores de serviços. Esse modelo
contempla a avaliação anual dos prestadores de serviços em função de sua qualidade técnica,
produtividade e aderência aos valores mobiliários da Companhia, sendo que aqueles com melhor
avaliação são convidados a se tornarem acionistas da Companhia, garantindo alinhamento de interesses
e incentivo de longo prazo.
A Companhia possui 88 médicos acionistas, muitos dos quais atuam na elaboração de laudos de
exames de diagnóstico por imagem, enquanto 15 atuam também como diretores médicos regionais.
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Modelo de negócios rentável e com elevada geração de caixa . O modelo de negócios da
Companhia, caracterizado pela oferta de exames de imagem e análises clínicas, mostra-se rentável,
com Margem EBITDA Ajustada de 22,8% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e
com Retorno sobre Capital Investido pro forma de 19,9%.

Capilaridade nacional, com posição de destaque nos mercados em que a Companhia atua. A
Companhia está localizada em 44 cidades distribuídas por 10 Estados brasileiros, nos quais contava com
112 unidades de atendimento em 31 de dezembro 2016. Os Estados nos quais a Companhia está
presente foram responsáveis por cerca de 70,1% do PIB brasileiro em 2015, de acordo com dados do
IBGE, ressaltando-se que as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, nas quais
possui maior concentração das suas unidades, somavam em 2015 aproximadamente 30,6 milhões de
habitantes, também de acordo com dados do IBGE. A localização geográfica das unidades da
Companhia contribui para que não dependa ou que seus resultados não sejam afetados adversamente
pelo desempenho de uma região ou de um cliente específico – em 31 de dezembro de 2016, o maior
cliente da Companhia representava aproximadamente 10% da sua receita bruta -, e, ao mesmo tempo,
permite acesso aos maiores centros econômicos do país. A Companhia detém posição de destaque nos
mercados em que atua, segundo dados do CNES. A capilaridade e o modelo de dominância regional da
Companhia a tornam parceira de relevância, necessária para que as operadoras cumpram o requisito de
nível de serviço da ANS (o qual consistente em tempo máximo de espera para agendamento de
exames). Isto, na visão da Companhia aumenta significativamente o poder de negociação junto as
operadoras e outras fontes pagadoras. Por sua vez, o tamanho do parque instalado da Companhia (em
especial no caso de ressonância magnética, que é o segundo maior do país, de acordo com dados do
CNES, com 116 aparelhos), permite a negociação de condições favoráveis para aquisição e manutenção
junto aos fornecedores de equipamentos.

Histórico comprovado de crescimento orgânico e via aquisições associativas, com
aproveitamento de sinergias e ganhos de escala. Com histórico de abertura de 44 novas
unidades e 20 associações realizadas desde o início das atividades, a Companhia acredita reunir grande
experiência em expansão orgânica e consolidação de mercados via associações. Em suas atividades de
expansão, a Companhia adota o modelo hub and spoke, no qual a associação com empresas em
mercados-chave é seguida da abertura de unidades em cidades próximas, localizadas dentro do raio de
influência das empresas adquiridas. O uso de sistemas de informação robustos e em número limitado
também facilita, na visão da Companhia, significativamente a integração e otimização das novas
unidades, sejam orgânicas ou de aquisições associativas. Este modelo de expansão é de natureza
modular e pode ser replicado em novas geografias.
O modelo da Companhia também pressupõe a manutenção das marcas e profissionais locais, tendo em
vista proteger o relacionamento com clientes e a comunidade médica local, o que a Companhia entende
ter sido fator essencial para o sucesso na manutenção de relacionamentos duradouros com seus
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clientes, ao mesmo tempo em que lhe conferiu credibilidade junto aos operadores de planos de saúde,
aos hospitais, às empresas, à comunidade médica e à opinião pública.
Assim, a avaliação de cada nova oportunidade segue um processo estruturado, que visa identificar
empresas líderes de mercado, administradas por médicos renomados e localizadas em cidades afluentes
e que possuam demanda reprimida e oportunidades de expansão dentro da própria cidade ou em
localidades vizinhas. Dados demográficos e econômicos de cada localidade, bem como o grau de
competição existente também são considerados. Todas as atividades, desde a identificação de
oportunidades até o monitoramento de evolução das obras, são supervisionadas pelo Comitê de
Expansão e Aquisições, que se reporta diretamente ao Conselho de Administração. Através deste
processo, a Companhia já avaliou um elevado número de cidades e mapeou mais de 1.450 possíveis
novos associados, construindo pipeline robusto para suportar sua expansão futura.
Time de gestão diversificado, com larga experiência e com histórico de sucesso em outros
setores, alinhados com o crescimento da Companhia. A Companhia conta com um time de
gestão sênior, e com histórico de experiência em setores diversificados, como tecnologia, varejo, bens
de consumo, telecomunicações, consultoria estratégica, investimentos, entre outros. Isso beneficia a
Companhia ao trazer conceitos de inovação de outras indústrias para o segmento de SAD, como por
exemplo, lean manufacturing, orçamento base-zero, benchmarking, entre outros programas de
otimização e de qualidade.
A Companhia acredita que seus interesses são alinhados aos interesses do seu time de gestão através
de uma política de remuneração variável baseada em metas pessoais e corporativas, que são
determinadas anualmente pelo Conselho de Administração e objetivam o atingimento do plano de
negócios de curto, médio e longo prazo.
A remuneração variável para os diretores estatutários e não estatutários consiste em um bônus anual,
ou participação em resultados nos casos dos não estatutários, o qual pode variar de 0 até 15 vezes o
valor do pró-labore mensal ou salário, pago mediante alcance de metas pessoais e corporativas. O
bônus tem por objetivo gratificar o profissional pelo desempenho na gestão da Companhia, bem como
reter os profissionais que proporcionam tais resultados.
Os diretores, gerentes e empregados de alto nível da Companhia também se beneficiam de um
programa de incentivo de longo prazo com ações. Este programa representa benefício atrelado ao
preço das ações da Companhia, garantindo alinhamento dos interesses da Companhia com os
interesses da administração.
Atualmente a administração possui 0,15% das ações da Companhia, resultado da recompra de ações
em mercado.

Foco em qualidade, otimização de processos e inovação. A cultura corporativa da Companhia
valoriza a busca de melhoria contínua, a excelência operacional e o controle de custos. A Companhia
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aplica às suas operações princípios de lean manufacturing, com todo o processo de atendimento –
desde o agendamento via call-center, passando pelo atendimento nas unidades, até a entrega do laudo
ao paciente – sendo constantemente objeto de estudo e revisão da equipe de operações. A Companhia
adota também o modelo de orçamento base-zero e aproveita a constante associação com novas
empresas para exercícios de benchmarking interno e compartilhamento de melhores práticas, que
aplicadas às novas associadas, proporcionam aproveitamento de sinergias operacionais. A qualidade
das operações da Companhia é certificada através de instâncias internas, como o programa SIGA –
Sistema Integrado de Gestão Alliar (descrito no parágrafo abaixo), e externas, com algumas de suas
principais unidades possuindo acreditação ONA – ISO9000. A Companhia dedica, também, esforços
constantes à busca de novas soluções que propiciem maior qualidade e menor custo, como é o caso
dos seus command centers, por meio dos quais a Companhia opera remotamente mais de 60
equipamentos de ressonância magnética. Esta estratégia pioneira nos permite utilizar os melhores
técnicos em ressonância magnética, assegurando alta qualidade e também alta produtividade em
múltiplas áreas geográficas, já que cada técnico opera remotamente duas a três máquinas de
ressonância simultaneamente.
O programa SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alliar reúne 80 requisitos em diversas categorias:
Agendamento, Comercial, Experiência do Cliente, Processos e Produção, Qualidade e Segurança,
estabelecendo um padrão de referência e medição periódica das práticas e KPIs da Companhia em cada
unidade, resultando numa classificação de desempenho: SIGA Bronze; SIGA Prata e SIGA Ouro.
A Companhia também possui um sistema web integrado que armazena em um único repositório as
imagens de todas as modalidades de exames, permitindo, por meio de uma interface única, que os
radiologistas prestadores de serviço possam, a qualquer momento e de qualquer lugar, acessar os
exames atuais e anteriores dos pacientes durante o processo de laudo. Esse sistema também permite
que as imagens sejam distribuídas para os médicos prestadores de serviço localizados nas diferentes
cidades do país, garantindo maior eficiência e melhor qualidade na elaboração dos laudos.
ESTRATÉGIA DA COMPANHIA
Os principais componentes da estratégia da Companhia são os seguintes:

Utilizar sua escala, o reconhecimento de suas marcas locais e sua alta qualidade médica
para se beneficiar do potencial de crescimento do setor no Brasil . O mercado de saúde
suplementar no Brasil movimentou aproximadamente R$ 142,5 bilhões em 2015 e apresentou
crescimento elevado e consistente, a taxas acima de 14% ao ano no período entre 2001 e 2015, de
acordo com dados da ANS. Somente o mercado de medicina diagnóstica fatura por ano no Brasil cerca
de R$ 25,2 bilhões e o número de aparelhos de ressonância magnética vem apresentando uma taxa de
crescimento anual de cerca de 12,5% desde 2009, conforme dados publicados pela ANS. A Companhia
entende que tal crescimento, a despeito de significativo, tende a ser consistente no longo prazo,
considerando que ainda é verificada fila de espera para agendamento de exames de ressonância
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magnética em muitas das cidades nas quais a Companhia atua. Por outro lado, o número de
beneficiários de planos de saúde cresceu 3% ao ano no período de 2004 a 2015, sendo que o
segmento de planos corporativos cresceu a uma taxa média de 6% ao ano no mesmo período, de
acordo com dados da ANS. A conjugação destes fatores, aliados aos vetores de crescimento
decorrentes da mudança do perfil demográfico da população brasileira e dos cuidados com a saúde,
contribuem para o desenvolvimento do mercado de saúde, inclusive pelo acesso das camadas
emergentes da população brasileira aos serviços de saúde. A Companhia pretende se favorecer deste
cenário de crescimento, utilizando sua escala e o reconhecimento da qualidade de seus serviços e de
suas marcas em seus respectivos mercados locais.

Ingressar em cidades com demanda reprimida e alto potencial de crescimento. Estando
presente atualmente em 44 cidades, a Companhia entende poder, nos próximos anos, ampliar
significativamente sua região de atuação. Atualmente, cerca de 57% dos aparelhos de ressonância
magnética no Brasil estão localizados nas 58 cidades brasileiras que possuem mais de 400 mil
habitantes, que correspondem a 34% da população brasileira, de acordo com dados do CNES e do
IBGE. Enquanto nas cidades com população entre 200 mil e 400 mil habitantes, que em conjunto
correspondem a 12% da população brasileira, existem apenas 18% dos aparelhos de ressonância
magnética, sendo que aproximadamente 8% das cidades nesta faixa populacional não possui nenhum
aparelho, também de acordo com dados do CNES e do IBGE. Entre as cidades com população abaixo de
200 mil habitantes, 94% não possui nenhum equipamento de ressonância magnética, de acordo com o
CNES e IBGE.
Entendemos que a rede de unidades de atendimento da Companhia, localizada em cidades brasileiras
com alto potencial de crescimento e que servem de polo para atender a demanda das populações de
localidades vizinhas, nos posiciona de maneira privilegiada para aproveitarmo-nos deste cenário de
escassez de aparelhos de diagnóstico por imagem fora dos grandes centros urbanos e que a relevância
da Companhia neste mercado a torna uma parceira relevante para as operadoras de saúde,
aumentando fortemente seu poder de negociação com aquelas que são as fontes pagadoras de seus
serviços. A Companhia acredita que sua escala e experiência na execução de projetos de expansão
orgânica e consolidação de empresas adquiridas contribuirão para realização de aquisições associativas
de empresas com marcas sólidas e reconhecidas em seus respectivos mercados de atuação, que
contem com uma base fidelizada de pacientes.

Ampliar a oferta de serviços e a carteira de clientes. A Companhia tem a intenção de ampliar a
oferta de serviços em suas unidades e de atender cada vez mais clientes em seus mercados de
atuação, valendo-se de seu portfólio de marcas e das sinergias naturais que seu modelo proporciona.
As principais iniciativas que a Companhia pretende tomar neste sentido são:


Ampliação do portfólio oferecido por marca, com expansão da oferta de serviços de análises
clínicas para toda a rede. Tendo iniciado suas atividades com foco em diagnósticos por imagem,
atualmente a Companhia oferece os serviços de análises clínicas em apenas 35% das suas 112
unidades. Em 31 de dezembro de 2016, estes serviços representaram 12% da receita bruta da
Companhia. A expansão da oferta de análises clínicas para um maior número de unidades da

PÁGINA: 98 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Companhia representa oportunidade relevante para ela, já que requer baixo investimento de
capital, oferece maior comodidade aos pacientes, que passam a poder realizar exames de
imagem e análises clínicas em um só local, e permite o fortalecimento do seu relacionamento
com operadoras de planos de saúde, através da oferta de portfólio de exames mais completo.


Ampliação da carteira de clientes, com expansão da oferta de serviços de medicina diagnóstica
para a rede pública no modelo de parcerias público-privadas. De acordo com dados do
IBGE/ANS, atualmente cerca de 77% da população não possui cobertura de planos de saúde. A
Companhia entende que este é um público que pode ser atendido de forma lucrativa, desde
que sejam utilizados modelos de contratação adequados, como as Parcerias Publico-Privadas.
Atenta a isso, a Companhia firmou em 2015 na Bahia a primeira parceria público-privada do
setor de medicina diagnóstica no Brasil, em um modelo rentável com baixo risco de crédito.
Neste sentido, a Companhia buscará firmar novas parceiras público-privadas junto a outras
instituições do setor público, replicando a experiência adquirida na parceria que a Companhia
mantém no Estado da Bahia.

Aprofundar a utilização de suas inovações em medicina diagnóstica . A Companhia busca
constantemente inovar e aplicar inovações em suas atividades de forma disciplinada. Como exemplo, a
Companhia pretende ampliar a outras especialidades o conceito de command centers – tecnologia que
consiste na operação de equipamentos de ressonância magnética à distância, e que foi reconhecida
como pioneira pelo IFC. Valendo-se da expertise de seu corpo médico e seu time de gestão, a
Companhia pretende desenvolver e aplicar inovações a seus processos produtivos, como o
desenvolvimento de novos protocolos para medicina diagnóstica, visando oferecer as melhores soluções
em medicina diagnóstica a seus clientes, pagadores e comunidade médica.
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(a) Produtos e Serviços Comercializados.
A Companhia e suas controladas tem como objeto social a prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo: (i) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e
citologia; (iii) anatomia patológica; e (iv) análises clínicas, diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios contratados, assim como outros serviços auxiliares de apoio
diagnóstico.
O único segmento operacional da Companhia divulgado nas demonstrações financeiras dos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 é o segmento de “Serviços Auxiliares de
Apoio Diagnóstico” ("SAD"), que engloba todas as atividades descritas no item 7.1 deste Formulário
de Referência. A Companhia atua nas áreas de análises clínicas, diretamente, ou em caráter
suplementar, por intermédio de laboratórios contratados.
Entretanto, a Companhia entende que suas atividades são divididas em duas linhas de serviços
relevantes, quais sejam (a) diagnósticos por imagem; e (b) análises clínicas.
Os negócios afeitos ao ramo de diagnóstico por imagem compreendem na realização de exames de
imagem, tais quais: ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x,
densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PET-CT, dentre outros. Os exames de imagens
envolvem a captura de imagens e sua posterior interpretação por médico qualificado para emissão de
laudo. A Companhia oferece os serviços desta linha de negócio em praticamente a totalidade de suas
nossas unidades, os quais responderam por 88% da receita bruta da empresa no último exercício.
Os laudos de grande parte dos exames de diagnóstico por imagem e métodos gráficos e medicina
nuclear são realizados por empresas médicas especializadas, contratadas pela Companhia.
Já os negócios de análises clínicas, compreendem a realização de exames laboratoriais, tais quais:
hemograma, análise de urina e fezes, medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de doenças
sexualmente transmissíveis, anatomias patológicas, dentre outros. Os exames de análise clínica
envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado, com o uso de
equipamento automatizado. Neste segmento não contamos com Núcleo Técnico Operacional (NTO)
próprio com equipamento para análise de amostras. Assim, o serviço de coleta, transporte, análise e
elaboração de laudos é subcontratado, sendo que realizamos a interface com pacientes
(agendamento, recepção e entrega de laudos) e fontes pagadoras (processo de cobrança). A
Companhia oferece os serviços desta linha de negócio em 35% de suas unidades, os quais
responderam por 12% da receita bruta da empresa no último exercício.
A Companhia mantém relação usual de mercado com todos os seus clientes, não identificando
qualquer tipo de relacionamento que não seja usual no seu setor de atividade.

Vide item 7.1 para maiores informações acerca dos serviços comercializados pela Companhia.
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(b) Receita Proveniente do Segmento e sua Participação na Receita Líquida da Companhia
Seguem abaixo receitas provenientes do segmento denominado Serviços Auxiliares de Diagnósticos,
que representa 100% da receita líquida da companhia:
(Em milhares de R$)
Receita

líquida

de

serviços

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

951,470

699.664

393.149

(c) Lucro Líquido ou Prejuízo Resultante do Segmento e sua Participação no Lucro Líquido
da Companhia
Seguem

abaixo

lucro/prejuízo

provenientes

segmento

denominado

Serviços

Auxiliares

de

Diagnósticos, que representa 100% do lucro líquido da companhia:
(Em milhares de R$)
Lucro

(prejuízo)

líquido do Exercício

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

28.757

(11.429)

4.337
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a.

características do processo de produção

Os SAD compreendem a realização de diversas modalidades de exames, objetivando auxiliar o
profissional da saúde na realização de diagnósticos, prevenção, definição prognóstica, monitoramento
e acompanhamento de doenças, previamente diagnosticadas ou na análise da possibilidade de
desenvolvimento de doenças futuras.
Os SADs possuem as seguintes particularidades:

(i)

Análises clínicas

Nesse grupo, os exames são provenientes de coleta de sangue, urina, fezes ou outros fluidos
corporais. No entanto, a Companhia não faz análise de tais exames por não possuir Núcleo Técnico.

(ii)

Citologia e Anatomia Patológica

Neste grupo os exames correspondem à análise de tecidos ou líquidos corporais. No entanto, a
Companhia não faz análise de tais exames por não possuir Núcleo Técnico.

(iii)

Diagnóstico por imagem e métodos gráficos

Nesse grupo, as imagens corporais são captadas por aparelhos específicos e, por meio da internet ou
mídias físicas (como, por exemplo, CDs e/ou DVDs), são analisadas por uma equipe médica. Os
métodos gráficos correspondem aos exames pelos quais sinais elétricos provenientes de
equipamentos são traduzidos em sinais gráficos e interpretados por médicos.
Nesse âmbito, a Companhia disponibiliza também os exames de medicina nuclear, que são realizados
mediante a utilização de substâncias, que, em razão de suas propriedades, emitem radiação e seus
sinais são captados por aparelhos, cujos resultados são interpretados para a emissão de laudo.

(iv)

Imunização

Nesse grupo, incluem-se os procedimentos de aplicação de vacinas com a finalidade de fornecer ao
indivíduo uma defesa contra determinadas doenças. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia
oferecia 22 tipos diferentes de vacinas destinadas a adultos e crianças. A cadeia de frio, que é
utilizada para a preservação das vacinas, é constituída pelos mais modernos equipamentos disponíveis
no mercado e com rígido controle de temperatura, que garantem ao cliente a certeza de estar
recebendo um agente imunizante em perfeitas condições. Os profissionais são certificados e
recertificados em sua função, por meio de treinamento interno específico em conceitos técnicos e
processos, visando à qualidade do serviço.
Os serviços auxiliares de apoio diagnóstico têm início com o recebimento de solicitação do profissional
da área de saúde para a realização de exames dentro das áreas mencionadas acima.
Após a realização dos exames, os resultados provenientes das análises e/ou procedimentos de
imagem ou métodos gráficos são direcionados aos clientes e/ou ao profissional solicitante.
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A produção desses exames depende de: (i) conhecimento médico, técnico e científico; (ii)
equipamentos adequados; (iii) profissionais habilitados; (iv) insumos específicos para cada área de
atuação; (v) processos definidos e (vi) qualidade assegurada.
O processo de realização dos exames relacionados aos serviços auxiliares de apoio diagnóstico
compreende as seguintes etapas:

1.

Informação e preparo do cliente para a realização do exame

É uma etapa de fundamental importância para o correto resultado do exame. Fatores como dieta,
atividade física, jejum, tabagismo, influenciam os resultados de diversos exames. Para que o cliente
seja orientado da melhor maneira possível, a Companhia dispõe de centrais de relacionamento (call
centers) e sites na internet, além da própria unidade de atendimento, que fornecem ao cliente
informações necessárias para a realização dos exames.

2.

Cadastro, coleta e execução do exame

Os clientes, previamente informados e preparados, comparecem a uma das unidades de atendimento
da Companhia onde é realizado um cadastro contendo informações pessoais básicas e informações
clínicas relevantes. Na sequência, o cliente deve apresentar a solicitação do profissional da saúde com
descrição dos exames que devem ser coletados e/ou executados.
Existem dois procedimentos distintos, de acordo com o tipo de exame a ser realizado pelo cliente:
(i) nos casos de exames de análises clínicas e anatomia patológica, as amostras são recebidas ou
coletadas na unidade de atendimento e, posteriormente, encaminhadas ao laboratório contratado
para processamento, análise das amostras e liberação dos resultados e (ii) nos casos de exames de
imagem e métodos gráficos, o cliente realiza os exames na unidade de atendimento, com emissão do
respectivo relatório na própria unidade e/ou após análise em uma das centrais de laudo da
Companhia.

3.

Liberação do laudo (resultado do exame realizado pelo cliente) e sua respectiva entrega ao

cliente ou ao profissional solicitante.
Os exames são realizados de acordo com elevados padrões de qualidade, e tem sua responsabilidade
técnica assegurada na forma da legislação vigente. Todas as pessoas que realizam os exames e
elaboram os laudos são habilitadas para tanto. Após sua elaboração, cada laudo é assinado por um
profissional capacitado e devidamente registrado no conselho profissional competente. Os laudos
podem ser retirados nas unidades de atendimento, pela internet, ou entregues no domicílio do cliente
(caso seja assim contratado) ou no consultório do profissional solicitante.
Quanto ao parque de equipamentos, a Companhia utiliza equipamentos de diagnóstico por imagem de
última geração, tendo como principais fornecedores desses equipamentos Siemens Healthcare
Diagnostics, General Eletric Healthcare, Philips Medical Systems, Samsung, Toshiba Medical e Lorad.

4.

Recursos
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Em 31 de dezembro de 2016, esses equipamentos de diagnóstico por imagem estavam disponíveis
nas 83 clínicas ambulatoriais e em 30 unidades de atendimento hospitalares.
Na área de imagem e métodos gráficos, a Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2016, 116
equipamentos de ressonância magnética, mais de 50 tomógrafos, mais de 350 aparelhos de
ultrassonografia e mais de 60 mamógrafos, além de centenas de outros equipamentos relacionados à
endoscopia digestiva, cardiologia diagnóstica e densitometria, dentre outros.
Para suportar o processo produtivo, a Companhia dispõe de recursos, tecnologia e praticas de gestão
e serviços ao cliente que asseguram performance operacional e experiência positiva dos pacientes,
onde destacam-se:
(i)

Ocupação otimizada de agendas: centrais de agendamento com atuação receptiva e ativa
com foco na conversão de chamadas em agendamento, visando maximizar o
preenchimento de agendas no curto prazo;

(ii)

Serviços digitais: Interação constante com paciente durante o ciclo de atendimento, desde
o envio de instruções de preparo, confirmação de presença e da disponibilidade de
resultados que são acessíveis pelo portal do paciente e do médico solicitante;

(iii)

Acreditação da qualidade e segurança dos pacientes: parcela siginificativa de unidades de
atendimento possuem acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação que
certificam os processos operacionais que garantem a segurança dos pacientes;

(iv)

Gestão da satisfação de pacientes: sistema on line de gerenciamento da satisfação dos
pacientes, capaz de medir o grau de satisfação em todas as unidades e em todas as fases
do processo;

(v)

Eficiência operacional: Organização da força produtiva e administrativa com aplicação da
metodologia de orçamento base zero e “lean thinking”, para combinar melhoria de índices
de eficiência com qualidade de atendimento;

(vi)

Qualidade Médica: programas permanentes de qualidade com avaliação do desempenho
médico e da qualidade técnica dos laudos aplicado em todas as empresas da Companhia;

(vii)

Tecnologia da informação: plataforma integrada de sistemas comuns que suportam as
atividades de back office, atendimento ao paciente, processamento dos resultados e
gerenciamento de todas as empresas da Companhia;

(viii)

Command Center: operação remota de equipamentos de ressonância magnética em
centrais de operações no qual o operador, técnico/tecnólogo radiologista, tem a condições
de operar mais de 1 equipamento simultaneamente. Em 31 de dezembro de 2016, 60
equipamentos de ressonância magnética Siemens estão sendo operados remotamente,
resultando em ganhos de produtividade, incremento de produção pela possibilidade de
realização de todo tipo de exame em todas as localidades e melhoria da qualidade do
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exame pela produção com os melhores profissionais dentro de um grupo centralizado de
operadores, assistidos por médicos radiologistas;
(ix)

Gestão total do desempenho: monitoramento permanente do desempenho das operações
por meio de um sistema de BI – Business Intelligence, num painel central com
visualização dos principais indicadores operacionais e financeiros;

(x)

Gestão de recursos e suprimentos: controle geral dos ativos da companhia visando alta
disponibilidade e contratos corporativos de aquisições e insumos, que capturam ganhos
de escala pela força de negociação da companhia;

(xi)

Melhoria contínua: O programa SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alliar, reúne 80
requisitos em quatro categorias: Agendamento; Comercial, Experiência do Cliente,
Processos e Produção, Qualidade e Segurança, estabelecendo um padrão de referência e
medição periódica das práticas e KPIs da Companhia em cada unidade, resultando numa
classificação de desempenho: SIGA Bronze; SIGA Prata e SIGA Ouro; e

(xii)

Planejamento Estratégico e Orçamentário: a Companhia realiza anualmente seu
Planejamento Estratégico que resulta no Orçamento e indicadores do exercício seguinte,
que são acompanhados de acordo com a metodologia de balanced score card e utilizados
também para avaliar e remunerar de forma variável as pessoas chave da companhia.

b.

características do processo de distribuição

Em 31 de dezemrbo de 2016, a Companhia dispunha de 112 unidades de atendimento distribuídas da
seguinte forma, dentre os estados brasileiros e suas respectivas marcas:
Estado
Minas Gerais
Minas Gerais + RJ
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Bahia
Rio Grande do Norte
Mato Grosso do Sul
Pará
Espírito Santo
Paraná
Paraíba
TOTAL

Marca
Axial
Cedimagem
Nuclear Medcenter
São Judas Tadeu
Imrad
CDB
Plani
Umdi
Gold Imagem
Pró Imagem
Delfin/RBD
Delfin
Grupo CO
Som
CDI
Sabedotti
Ecoclínica

Número de
Unidades
17
7
6
5
2
11
6
4
4
3
18
1
14
6
4
2
2
112

Os maiores pólos produtivos da Companhia estão localizados em São Paulo, Minas Gerais e Bahia,
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com as marcas CDB, Axial e Delfin, respectivamente.
c.

características dos mercados de atuação, em especial (i) participação em cada um

dos mercados e (ii) condições de competição nos mercados
O setor de medicina diagnóstica é altamente fragmentado e pode ser dividido em três grandes linhas
de negócio: (i) atendimento ambulatorial – consiste no atendimento de clientes em unidades de
atendimento não localizadas em hospitais ou consultórios médicos, onde são coletadas amostras de
análises clínicas ou capturadas imagens; (ii) atendimento hospitalar – as amostras ou imagens são
coletadas ou capturadas dentro de hospitais; e (iii) atendimento ou apoio a laboratórios – consiste na
prestação de serviços de processamento de amostras de análises clínicas ou realização de laudos de
diagnósticos por imagem a outros laboratórios.
Os principais mercados nos quais a Companhia atua são:
(i) Ambulatorial: a Companhia atende o público desse mercado por meio da maior parte de suas
marcas regionalizadas em todo Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e
procedimentos por imagem em suas diversas unidades ambulatoriais.
(ii) Hospitalar: a Companhia atende o público desse mercado através de algumas de suas marcas
regionalizadas em todo Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e procedimentos por
imagem em suas diversas unidades hospitalares.
(iii) Saúde: Setores Público e Privado: O setor de saúde no Brasil é dividido em público e privado. O
setor público de saúde oferece gratuitamente assistência à saúde a todos os cidadãos brasileiros por
meio do Sistema Único de Saúde- SUS. O setor privado de saúde, também chamado de setor de
saúde suplementar, compreende uma variedade de participantes, incluindo operadoras de planos de
saúde, prestadores de serviços e clientes particulares. Dentre os prestadores de serviços, destacam-se
hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas e centros de diagnósticos por imagem.
Com relação ao setor público, a participação da iniciativa privada na execução de ações e serviços de
saúde pode se dar de diferentes formas, como por exemplo a celebração de contratos de gestão com
organizações sociais, nos termos da Lei nº 9637/98, a contratação de prestação de determinados
serviços, regidos pela Lei nº 8.666/93, ou, mais recentemente, pela concessão administrativa de
serviços de saúde, que consiste em modalidade de parceria público-privada (“PPP”), nos termos da Lei
11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“Lei de PPP”).
A concessão administrativa consiste na celebração de um contrato de prestação de serviços pelo qual
a Administração Pública, na qualidade de usuária direta ou indireta, contrata a prestação de
determinados serviços, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens,
sendo o contratado (concessionário) selecionado por meio de licitação na modalidade de concorrência
e remunerado, primordialmente, pelo pagamento de contraprestação pecuniária pelo poder
concedente. A sustentabilidade econômico-financeira dos empreendimentos concedidos com base na
Lei de PPP é fundamental. Dessa forma, as obrigações pecuniárias contraídas pela Administração
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Pública em contrato de PPP podem ser garantidas por meio de uma série de mecanismos legais, que
vão desde a instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei até garantias prestadas por
fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. A Lei de PPP dispõe também que o
prazo de um contrato de PPP não pode ser inferior a cinco, nem superior a 35 anos, assim como o
valor do contrato não pode ser inferior a R$ 20.000.000,00. Adicionalmente, prevê a possibilidade do
parceiro público realizar aportes de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras
e aquisição de bens reversíveis e a possibilidade de pagamento ao parceiro privado de remuneração
variável vinculada ao seu desempenho e eficiências operacionais.
O mercado no qual a Companhia atua é livre para a entrada de qualquer competidor. Contudo, os
principais obstáculos enfrentados pelas sociedades atuantes neste segmento correspondem à
aquisição da tecnologia atualizada, investimento em equipamentos e aos procedimentos necessários
ao credenciamento de tais sociedades junto às fontes pagadoras, como, por exemplo, seguradoras de
saúde, cooperativas médicas, dentre outras.
O nível de investimento necessário para a implantação de tais tecnologias aumentou a importância de
se alcançar economias de escala, consequentemente conduzindo o movimento de integração do
mercado.
Como uma das líderes no mercado nacional no ramo de prestação de serviços de diagnósticos, a
Companhia dispõe de condições favoráveis de negociações com os principais fornecedores de
insumos. Além disso, o ganho de escala e o command center permitem a obtenção de melhores
indicadores de produtividade na utilização dos equipamentos, mão de obra e área física, processando
com eficiência e baixo custo os exames.
Adicionalmente, o credenciamento das sociedades atuantes no mercado de saúde depende da
credibilidade, qualidade e custo que o prestador pode oferecer como diferenciais às sociedades
tomadoras de tais serviços (fontes pagadoras).
Nossos mercados de atuação se caracterizam por intensa concorrência. Nossos principais concorrentes
a nível nacional são Fleury, DASA e Hermes Pardini, e a nível regional enfrentamos concorrência de
marcas locais, tais como SalomãoZoppi, Cura e Campana (em São Paulo), São Marcos e Cedus (em
Belo Horizonte), Multimagem (em Salvador), Ultramedical (em Campo Grande), Tomovale e Policlin
(em São José), Clínica Lobo e Porto Dias (em Belém), Magnescan, Ultrimagem e TCR (em Juiz de
Fora) e Cerdil (em Dourados).

1.

Visão Geral do Mercado de Saúde Suplementar no Brasil

Segundo a ANS, o Brasil possuía cerca de 35,4 milhões de beneficiários em planos privados de saúde
em 2005. Em apenas 10 anos, este numero cresceu 39,4%, para 49,4 milhões de beneficiários. O
expressivo crescimento ao longo da ultima década fez a taxa de cobertura por planos privados de
saúde no Brasil, medida pelo percentual da população coberta por plano privado, passar de 19% em
junho de 2006 para 23% em dezembro de 2016. Contudo, apesar deste crescimento, a parcela da
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população com plano de saúde privado é pequena comparada a outros países como França (95%),
Estados Unidos (60%) ou Austrália (55%), segundo OCDE em 2014.
Gráfico I: População com Plano de Saúde Privado (% do total)
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De acordo com a publicação Conta-Satélite de Saúde Brasil 2010-2013, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no final de 2015, os gastos com saúde no país alcançaram
R$ 424 bilhões em 2013, o que representa 8,0% do PIB, dos quais 77,6% são referentes a serviços
de saúde, que englobam os planos e seguros de saúde, consultas com profissionais legalmente
habilitados, serviços hospitalares, ambulatoriais e de apoio diagnóstico; outros 20,6% foram
consumidos com medicamentos, e 1,8%, com o consumo de outros materiais médicos, ópticos e
odontológicos. As despesas de famílias e de instituições sem fins lucrativos a serviços das famílias
representam 52,6% (R$ 223 bilhões) e as despesas de consumo do governo, 44,8% (R$190 bilhões).
Em termos per capita, observa-se uma propensão relevante das famílias no consumo com saúde:
enquanto o consumo anual per capita do governo é de R$ 946,21, o das famílias é de R$ 1.162,14,
sendo reflexo direto da priorização que gastos com saúde possuem no orçamento familiar. Segundo
pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope a pedido do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
(IESS), saúde é o terceiro item prioritário na cesta de consumo do brasileiro, sendo superada apenas
por educação e casa própria. A pesquisa ainda revela que da parcela da população que não possui
plano de saúde, 74% gostariam de tê-lo. Entretanto, apesar da prioridade atribuída à saúde, ainda
observa-se um gasto baixo, como percentual do PIB, em comparação com o resto do mundo.
Segundo o Banco Mundial, o país ocupa a 59ª posição, atrás da média da OCDE, da média mundial e
de outros países latino-americanos, como o Paraguai, Equador e Uruguai, e países em
desenvolvimento como a África do Sul.

Gráfico II: Gastos com Saúde como Percentual do Produto Interno Bruto (2014)
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Soma-se aos fatores acima a expectativa de mudança na pirâmide etária brasileira com o
envelhecimento da população, gerando um aumento com gastos médico-hospitalares. Segundo
estimativas do IBGE, a população brasileira deverá ser composta em 2030 por mais de 13% de
pessoas com idade superior a 65 anos, enquanto para 2017 o número esperado para essa faixa é de
aproximadamente 8%. Isso representa um crescimento esperado de 78% no número de pessoas
nesta faixa etária.
Gráfico III: Pirâmide Etária da População Brasileira (2016 e 2030E)
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2.

O Segmento de Medicina Diagnóstica

Com o envelhecimento da população brasileira e o aumento da renda familiar disponível, a demanda
por planos de saúde privados aumentou. Somado a isso, o maior acesso à informação tem encorajado
as pessoas a buscarem maneiras de prevenir doenças, favorecendo o setor de medicina diagnóstica. A
prevenção também tem sido incentivada pelos planos de saúde como meio de reduzir gastos com
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hospitais e medicamentos – migrando da medicina paliativa para a medicina preventiva. Uma
evidência deste movimento é o crescimento do gasto privado com medicina diagnóstica, que passou
de R$ 11,4 bilhões em 2009 para R$ 25,2 bilhões em 2015, representando um crescimento médio
anual de 14,6%, segundo a OCDE e o IESS.
Gráfico IV: Gasto Privado com Medicina Complementar
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Outro ponto favorável ao setor de medicina diagnóstica é o envelhecimento da população brasileira
mostrado anteriormente com a mudança significativa da estrutura etária do país. As despesas médicas
aumentam para uma pessoa conforme ela envelhece, pois idosos são usuários mais frequentes de
serviços médicos mais complexos.
Um estudo publicado em 2013 pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que a despesa
médica per capita de beneficiários idosos (mais de 59 anos) é de R$ 5.460 por ano, enquanto de
beneficiários jovens (0-18 anos) é de R$ 723; sendo que a despesa média da população é de
R$ 3.741 anuais.
Gráfico V: Despesas Médicas por Faixa Etária (R$ per capita)
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No Brasil, o setor de medicina diagnóstica é dividido em três segmentos:
(i) Ambulatorial: unidades em que são realizados exames laboratoriais e de imagem mediante
um pedido médico;
(ii) Hospitalar: deriva da necessidade de resultados imediatos para atendimento de casos de
urgência; possui unidades dentro dos complexos hospitalares, que se baseiam em parcerias
entre os hospitais e os prestadores de serviços de medicina diagnóstica;

PÁGINA: 110 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(iii) Apoio a laboratórios: prestação de serviços de medicina diagnóstica para outros laboratórios.
O mercado brasileiro de medicina diagnóstica é dependente do setor privado, responsável pela
maioria dos estabelecimentos operacionais atualmente. Isso é explicado pelo fato de as operadoras de
planos de saúde serem elo na cadeia de valor do mercado privado de saúde, pois atuam como
importantes fontes pagadoras intermediárias. É importante destacar que, segundo o IBGE, 90% da
população que utiliza equipamentos privados de diagnóstico são beneficiários de planos de saúde e
que, segundo o Datasus, 84% dos procedimentos de alta complexidade são realizados na rede
privada.
Segundo informações divulgadas em 2016 pela Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE),
exames médicos correspondem a 20,7% dos custos em saúde dos planos privados, equivalentes a
R$17,4 bilhões. No país, os serviços públicos de medicina diagnóstica são prestados dentro de
complexos hospitalares, não existindo muitos estabelecimentos que atuem no segmento ambulatorial.
O mercado privado é ainda bastante fragmentado, sendo que os quatro maiores players possuem
juntos aproximadamente 21% de market share. Conforme informações do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, o total de Unidades de serviço de apoio à diagnose e terapia em
dezembro de 2015 era 21.344, dos quais 47,1% atendiam a planos privados de saúde.
Além de fragmentado, o mercado brasileiro de diagnóstico apresenta forte potencial de crescimento
considerando a disponibilidade de equipamentos de diagnóstico per capita. Com base em dados da
OCDE, conclui-se que a disponibilidade (número de equipamentos para cada 100 mil habitantes) de
equipamentos de ressonância magnética e tomógrafos computadorizados ainda é baixa no Brasil
quando comparada aos principais países da organização e à média de todos eles. Apenas a
disponibilidade de mamógrafos não se encontra abaixo da média da OCDE possivelmente em
decorrência das massivas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama no país – mesmo
assim, o índice é inferior ao dos Estados Unidos.
Ressonância Magnética
O número de aparelhos de ressonância magnética no Brasil por 100 mil habitantes é de 1,06, abaixo
da média da OCDE (1,31) e de países como Alemanha (2,89) e Estados Unidos (3,55). Quando se
observa a distribuição por Estado, percebe-se uma enorme disparidade sendo que no Rio de Janeiro a
disponibilidade deste tipo de equipamento é 1,68, enquanto no Maranhão é de apenas 0,37.
Atualmente, cerca de 57% dos aparelhos de ressonância magnética no Brasil estão localizados nas 58
cidades brasileiras que possuem mais de 400 mil habitantes. Dentre as cidades com menos de 400 mil
habitantes, apenas 6% possuem aparelhos de ressonância magnética.
Gráfico VI: Disponibilidade de equipamentos de Ressonância Magnética por 100 mil
habitantes (OCDE: 2013 e Brasil: Março/2017)
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Gráfico VII: Disponibilidade de equipamentos de Ressonância Magnética por 100 mil
habitantes por UF – Brasil (Março/2017)
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Tomógrafos Computadorizados
A disponibilidade de tomógrafos per capita no Brasil (2,06) é bem similar a de equipamentos de
ressonância magnética quando comparado a outros países: o Brasil também está abaixo da média da
OCDE (2,26) e de países como Alemanha (3,37) e Estados Unidos (4,34).
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Gráfico VIII: Disponibilidade de Tomógrafos Computadorizados por 100 mil habitantes
(OCDE: 2013 e Brasil: Março/2017)
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Verifica-se também enorme discrepância entre os Estados, sendo que no Rio de Janeiro a
disponibilidade alcança 2,97 e no Amazonas, 0,99.
Gráfico IX: Disponibilidade de Tomógrafos Computadorizados por 100 mil habitantes por
UF – Brasil (Março/2017)
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Fonte: CNES e IBGE

Mamógrafos
Considerando-se a disponibilidade de mamógrafos, a situação é um pouco diferente: o Brasil, que
possui, na média, 2,68 mamógrafos por 100 mil habitantes, está acima da média dos países da OCDE
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(2,16), mas ainda assim, bem abaixo da média dos Estados Unidos (4,11). Neste caso, novamente,
observa-se grande disparidade entre os Estados.
Gráfico X: Disponibilidade de Mamógrafos por 100 mil habitantes (OCDE: 2013 e Brasil:
Março/2017)
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Gráfico XI: Disponibilidade de Mamógrafos por 100 mil habitantes por UF – Brasil
(Março/2017)
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Esse cenário de enorme disparidade dentre os Estados considerando a disponibilidade de
equipamentos de diagnóstico por imagem condiz com a estratégia da Companhia de expandir para
diversas regiões do Brasil dada a demanda reprimida num mercado bastante fragmentado e com
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amplo potencial de crescimento.
Deve considerar-se ainda que, pelo fato de a grande maioria das pessoas que utiliza equipamentos
privados de diagnóstico possuir planos de saúde – e que a maioria dos equipamentos de diagnóstico
são privados – a disponibilidade de equipamentos per capita parece ter correlação com o número de
beneficiários de planos por estado. Entretanto, no caso de São Paulo, por exemplo, que concentra
mais de um terço de todos os beneficiários de planos de saúde do país, a disponibilidade de
equipamentos é inferior a de outros estados e a média de outros países. Isso demonstra que mesmo
em mercados aparentemente mais explorados há potencial de expansão.

d.

eventual sazonalidade

O volume de atendimento da Companhia costuma variar no decorrer dos diferentes meses do ano,
sem que esta sazonalidade afete o resultado final. Os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro
apresentam um menor volume de atendimento devido aos feriados e férias escolares.

e.
(i)

principais insumos e matérias primas
Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a

controle ou regulamentação governamental, com indicação de órgão e da respectiva
legislação aplicável:
As relações da Companhia com seus fornecedores se dão em bases estritamente comerciais.
Os principais contratos celebrados estão relacionados aos equipamentos de diagnósticos por imagem
empregados nas atividades desempenhadas pela Companhia, na modalidade de compra. Para os
exames de análises clínicas, a Companhia terceiriza a análise das amostras através da contratação de
laboratório de apoio.
Adicionalmente, a aquisição de insumos e equipamentos está sujeita à análise, pela Companhia, dos
registros exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
A Companhia não realiza a aquisição de equipamentos e insumos no exterior, sendo que mesmo
quando se trata de materiais importados, a Companhia realiza a compra por meio de fornecedores
nacionais.
(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

De modo geral, a Companhia possui baixo nível de dependência em relação aos seus fornecedores,
ante o elevado número destes no segmento em que atua. Dentre os 10 principais fornecedores
estratégicos da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o maior fornecedor tinha
menos de 8% sobre o valor total pago referente à compra de insumos na área de produção. Em razão
disso, tais fornecedores propiciam à Companhia a possibilidade de aquisição de produtos e serviços a
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preços de mercado, reduzindo, assim, os eventuais impactos em suas atividades pela ausência ou
atraso por parte de seus fornecedores.
Nessa linha, o único ponto de atenção em relação ao fornecimento de insumos é em relação ao
radiofármaco utilizado para o exame PET-CT, tendo em vista que no Brasil ele é fornecido por poucas
entidades. Entretanto, a Companhia busca sempre se manter atualizada e atenta sobre qualquer
alteração, problema ou escassez deste recurso. Este tipo de exame representa menos de 0,89% da
receita consolidada da Companhia com bases nos dados do último exercício social.
Quanto ao parque de equipamentos, a Companhia utiliza equipamentos de diagnóstico por imagem de
última geração, tendo como principais fornecedores desses equipamentos Siemens Healthcare
Diagnostics, General Eletric Healthcare, Philips Medical Systems, Toshiba Medical e Lorad.
(iii)

eventual volatilidade em seus preços

Os preços dos contratos celebrados pela Companhia com os seus fornecedores de insumos são em
reais, porém muitos destes produtos são produzidos em (ou utilizam material de) outros países,
motivo pelo qual os seus preços podem sofrer impacto da variação cambial.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

a.

Montante Total de Receitas Provenientes do Cliente.

Em 31 de dezembro de 2016 apenas um cliente concentrava uma receita acima de 10%,
representando 11,8% da receita da Companhia.

b.

Segmentos Operacionais Afetados pelas Receitas Provenientes do Cliente.

O segmento afetado é o SAD.
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a.

Necessidade de Autorizações Governamentais para o Exercício das Atividades

e Histórico de Relação com a Administração Pública para Obtenção de tais
Autorizações.
As empresas do SAD são regidas por uma série de regulamentações, grande parte estabelecida
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA").
Nos termos da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme alterada, cabe à ANVISA (i)
coordenar as ações das diversas autoridades responsáveis pela vigilância sanitária em todos os
três níveis de governo; (ii) estabelecer normas e executar as políticas e ações relativas à
vigilância sanitária em todos os níveis de governo; (iii) autorizar o funcionamento de empresas
de fabricação, distribuição e importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e de
comercialização de medicamentos; (iv) conceder registros de produtos sujeitos à vigilância
sanitária; (v) conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação;
(vi) autuar e aplicar penalidades em caso de violação da legislação pertinente ou de risco
iminente à saúde; (vii) monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e
municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; (viii) monitorar a evolução
dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde.
Adicionalmente, a ANVISA tem poderes para inspecionar os serviços de saúde, inclusive
serviços hospitalares, terapêuticos e de exames diagnósticos, assim como as instalações físicas,
equipamentos, localizações e procedimentos usados ou empregados na prestação de serviços
de saúde, inclusive a disposição de resíduos decorrentes dessas atividades.
Para os laboratórios de análises clínicas e os postos de coleta, a ANVISA publicou as seguintes
Resoluções da Diretoria Colegiada ("RDC"):

RDC 50/02 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação,
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

RDC 306/04 - Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde (PGRSS).

RDC 302/05 – Regulamento técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos e Posto de
Coleta Laboratorial.
No âmbito estadual, distrital ou municipal, os departamentos de vigilância sanitária locais
(“VISA”) são os responsáveis pela fiscalização das ações sanitárias, atuando em conjunto ao
controle sanitário federal realizado pela ANVISA, de forma descentralizada. Assim, com o
objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir possíveis riscos à saúde humana, é exigido pela VISA
que cada estabelecimento que pratique atividades sujeitas ao controle sanitário obtenha junto a
elas seu licenciamento sanitário consistente na emissão de Alvará Sanitário que autoriza seu
funcionamento ou operação, de acordo com a atividade desenvolvida.
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O descumprimento das determinações dos regulamentos mencionados acima constitui infração
de natureza sanitária sujeitando o infrator, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil
cabíveis, a processo e as seguintes penalidades previstas na Lei nº. 6437, de 20 de agosto de
1977 (“Lei nº 6.437/77”): (i) advertência; (ii) multa (que pode variar de R$ 2.000 a R$ 1.5
milhões); (iii) interdição parcial ou total do estabelecimento; (iv) cancelamento de autorização
para funcionamento da empresa; (v) cancelamento do alvará de licenciamento de
estabelecimento; (vi) intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer
esfera; (vii) suspensão de propaganda e publicidade, entre outros.
Outra norma relevante para empresas do segmento de serviços auxiliares de apoio à medicina
diagnóstica é a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”) nº 358, de 29
de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços
de saúde e dá outras providências, a qual foi sancionada pelo Ministério do Meio Ambiente para
validar a Resolução ANVISA n.º 306, de 7 de dezembro de 2004.
Além disso, o gerenciamento inadequado dos resíduos dos serviços de saúde poderá sujeitar o
infrator às penalidades e sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº.
9.605/1998) e no Decreto Federal nº. 6.514/2008, sem prejuízo da reparação dos danos
ambientais na esfera civil.
Além da regulamentação sanitária, as atividades de medicina nuclear e radiomunoensaio
desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas ao controle da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (“CNEN”). Esta autarquia, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
atua no licenciamento de instalações nucleares e radioativas; na fiscalização de atividades
relacionadas à extração e à manipulação de matérias-primas e minerais de interesse para a
área nuclear, no estabelecimento de normas e regulamentos, na fiscalização das condições de
proteção radiológica de trabalhadores nas instalações nucleares e radioativas, no atendimento a
solicitações de auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes de radiações ionizantes, no
desenvolvimento de estudos e na prestação de serviços em metrologia das radiações
ionizantes. Qualquer alteração nas condições das atividades previamente autorizadas deverá ser
comunicada à CNEN para análise e anuência prévia. Também o agente manipulador da fonte
radioativa deverá ser credenciado pela comissão para tal exercício laboral. Na hipótese da
realização de atividades nucleares ou radiológicas sem a devida autorização, a CNEN poderá
determinar a suspensão das atividades do estabelecimento, bem como a incapacidade de
obtenção ou renovação das licenças sanitárias.
Ainda, as atividades desempenhadas pela Companhia podem envolver produtos ou substâncias
químicas com propriedades destrutivas, tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas, entre outras
características, sujeitas ao controle, regulação e fiscalização pelo Exército Brasileiro, bem como
pelos Departamentos da Polícia Federal e da Polícia Civil. Por essa razão, todas as pessoas
físicas e jurídicas que exercem atividades relacionadas à fabricação, armazenamento,
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transformação, embalagem, comercialização, transporte, distribuição, importação e exportação
de produtos ou substâncias químicas controladas são obrigadas a regularizar suas atividades
junto aos órgãos competentes.
Dessa forma, as pessoas jurídicas que desempenhem atividades com produtos químicos
controlados devem requerer as seguintes licenças, a depender da classificação do produto: (i)
Certificado de Registro, emitido pelo Exército Brasileiro; (ii) Certificado de Registro Cadastral e
Certificado de Licença de Funcionamento, emitidos pelo Departamento da Polícia Federal; e (iii)
Alvará de Licença e Certificado de Vistoria/Inspeção, emitidos pelo Departamento da Polícia
Civil Estadual.
A operação de um estabelecimento sem os devidos certificados e alvarás supramencionados,
bem como qualquer violação às leis e aos regulamentos relativos ao controle/fiscalização de
produtos químicos controlados pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil
Estadual, independentemente da imposição de responsabilidade civil e penal após a conclusão
do processo administrativo, poderá sujeitar a Companhia às seguintes medidas administrativas,
aplicadas cumulativa ou isoladamente: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar de
R$2.128,20 a R$1.064.100,00; (iii) apreensão dos produtos; e (iv) suspensão ou cancelamento
de seus alvarás ou certificados.
Tendo em vista que os produtos químicos controlados podem representar riscos para a saúde
das pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, o transporte, embarque e
expedição de tais produtos sujeitam-se às regras específicas estabelecidas pela Agência
Nacional de Transporte Terrestre (“ ANTT”). As regras do transporte de cargas perigosas
estabelecidas pela ANTT se diferenciam, em relação ao transporte de cargas regulares, por
impor obrigações referentes a sinalização e equipagem técnica e operacional dos veículos, que
devem ser compatíveis com os produtos transportados, além de prever normas mais rígidas de
inspeção dos veículos por autoridades governamentais e qualificação específica dos condutores
dos veículos.
Também, os estabelecimentos de saúde, incluindo estabelecimentos privados, não vinculados
ao SUS, que executam serviços de patologia clínica, radiologia, terapia renal substitutiva,
radioterapia, quimioterapia, hemoterapia, ressonância magnética, medicina nuclear, radiologia
intervencionista e tomografia computadorizada devem requerer o Cadastramento Nacional de
Estabelecimento de Saúde (“CNES”).
Adicionalmente, os Conselhos Profissionais foram criados com a finalidade de orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício de determinadas categorias profissionais. Dessa forma, o
registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados junto às entidades
competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões são condições obrigatórias
ao regular desempenho das atividades empresarias.
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Tendo em vista que a Companhia presta serviços de saúde, oferecendo serviços médicos e
hospitalares de diagnóstico que fazem uso de radiações e matérias nucleares, para o seu
regular exercício deve ser registrada no Conselho Regional de Medicina (“CRM”).
Além do registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Profissional competente, é necessário
profissional técnico responsável, dotado de documento intitulado Anotação de Responsabilidade
Técnica (“ART”), emitido por conselho profissional competente.
De acordo com as exigências legais, a Companhia e suas controladas, em especial todas as
centrais de processamento de amostras, unidades de atendimento, centros de medicina
diagnóstica ou postos de coleta de materiais humanos, podem estar sujeitas à obtenção das
seguintes licenças, autorizações e permissões para o seu funcionamento a depender da
atividade desenvolvida:
1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, concedida pela Receita Federal do
Brasil – RFB;
2. Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
3. Certificado de registro para uso, comércio e transporte de produtos controlados,
expedida pelo exército brasileiro;
4. certificado de licença de funcionamento e certificado de registro cadastral para uso,
comércio e transporte de produtos controlados, expedida pelo departamento de polícia
federal;
5. alvará de licença e certificado de vistoria/inspeção para uso, comércio e transporte de
produtos controlados, expedida pelo departamento de polícia civil;
6. licença ambiental expedida pelo órgão ambiental municipal e/ou estadual competente,
conforme aplicável;
7. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (“IBAMA”), conforme aplicável;
8. licença expedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para fins de
licenciamento de instalações de radioimunoensaio;
9. certificado de aprovação para destinação de resíduos industriais e/ ou dispensa,
expedido pelo respectivo órgão ambiental;
10. inscrição junto a prefeitura local (“CCM”);
11. responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado perante o órgão de classe
competente para todos os núcleos técnicos operacionais, unidades hospitalares,
unidades de atendimento e centros de medicina diagnóstica;
12. alvará

de

funcionamento expedido

pela

prefeitura

local,

autorizando

o seu

funcionamento;
13. alvará sanitário expedido pela vigilância sanitária local para os estabelecimentos e auto
de vistoria expedido pelo corpo de bombeiros local;
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14. auto de verificação de segurança expedido pelo Contru (no caso de estabelecimentos
localizados nos municípios de São Paulo e Santos, Estado de São Paulo); e
15. auto de conclusão da edificação (ou “habite-se”) e respectivo projeto aprovado, ambos
expedidos pela prefeitura local; e
16. Auto de vistoria, emitido pelo corpo de bombeiros local, atestando as condições de
segurança e de prevenção de incêndio da edificação.
A Companhia possui políticas estabelecidas no seu sistema de gestão para monitorar e
gerenciar a documentação e os procedimentos descritos acima.
(b) Política Ambiental da Companhia e Custos Incorridos para o Cumprimento da
Regulação Ambiental e, se for o Caso, de outras Práticas Ambientais, Inclusive a
Adesão a Padrões Internacionais de Proteção Ambiental.
As seguintes políticas adotadas pela Companhia são elaboradas visando mitigar os impactos
ambientais causados por suas atividades:
(i) Política de Coleta Seletiva;
(ii) Política de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em geral;
(iii) Política de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
(iv) Política para Especificações de Armazenamento de Resíduos;
(v) Política para o Lançamento de Efluentes Líquidos;
(vi) Política para o Gerenciamento de Produtos Químicos Controlados; e
(vii) Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da Companhia.
A Companhia está sujeita às leis e regulamentos municipais, estaduais e federais relativos à
proteção do meio ambiente. A Companhia busca atender a legislação ambiental aplicável, que
inclui o licenciamento das atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas.
A Companhia possui um sistema de gerenciamento ambiental para monitorar o cumprimento
das leis e regulamentos ambientais. Esse monitoramento é realizado periodicamente, com o
objetivo de garantir o atendimento às exigências legais.

Licenças e Autorizações Ambientais
A Política Nacional do Meio Ambiente, delineada na Lei Federal nº 6.938/1981, determina que a
instalação, operação, modificação ou ampliação de empreendimentos considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, que se utilizem de recursos naturais ou que, de qualquer forma,
causem degradação do meio ambiente está condicionada ao prévio licenciamento ambiental.
Esse procedimento pode ser necessário para as fases de localização, instalação e operação do
empreendimento, sendo, basicamente, composto por 3 (três) estágios subsequentes: Licença
Prévia (“LP”), Licença de Instalação (“LI”) e Licença de Operação (“LO”).
Ademais, as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. No caso das licenças de
operação, a Resolução do CONAMA nº 237/1997 determina que sua renovação deva ser
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solicitada com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, para
que esse fique automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental
competente acerca do pedido de revalidação.
Para os empreendimentos de impacto ambiental regional e demais possibilidades previstas na
Lei Complementar n.º 140/2011, a competência para licenciar é atribuída ao IBAMA. Nos
demais casos, com exceção daqueles com impacto local, cuja competência é municipal, a
competência é dos órgãos ambientais estaduais, para a análise das atividades e emissão de
licenças ambientais, bem como a imposição de condições, restrições e medidas de controle de
poluição pertinentes. Para as atividades da Companhia, o licenciamento ambiental se dá,
quando aplicável, em âmbito municipal.
Além das licenças ambientais, a Companhia também precisa obter para seus estabelecimentos
licença municipal de funcionamento e a aprovação do corpo de bombeiros local, em
atendimento à normas municipais e estaduais, respectivamente.

Responsabilização Ambiental
A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i)
administrativa; (ii) cível; e (iii) criminal.
Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são “diversas e
independentes” porque, por um lado, uma única ação do agente econômico pode gerar-lhe
responsabilização ambiental nos três níveis, com a aplicação de três sanções diversas.
Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta
necessariamente o agente da responsabilidade nas demais.
(i)

Responsabilidade Administrativa

No que se refere à responsabilidade administrativa, toda ação ou omissão que importe na
violação de norma de preservação ao meio ambiente decorrente de culpa ou dolo,
independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada infração
administrativa ambiental.
De acordo com a legislação brasileira, as infrações administrativas são punidas com:
advertência; multa simples no valor de até R$ 50 milhões; multa diária; apreensão dos animais,
produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total
das atividades; e restritiva de direitos.
(ii)

Responsabilidade Civil
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A responsabilização civil objetiva por danos causados ao meio ambiente e a terceiros está
prevista nos artigos 3º, 10 e 14 da Lei Federal nº 6.938/1981, bem como no parágrafo 3º do
art. 225 da Constituição Federal de 1988.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental como objetiva significa que sua imputação
ao agente econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão sua
gerou dano ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência,
imperícia ou imprudência) ou dolo do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil ambiental
é atribuída, em princípio, ao responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de
degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981).
Ademais, a responsabilidade civil ambiental é solidária entre os agentes causadores do dano
ambiental, sendo atribuída aos responsáveis, direta ou indiretamente, pela atividade causadora
de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981). De acordo com a teoria
da responsabilidade solidária, um dos agentes poderá responder pelo dano ambiental total,
cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores do dano ambiental, com base nos
princípios que regem o direito ambiental brasileiro.
Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas
pela Companhia, assim como a contratação de terceiros para proceder qualquer serviço em
nossos empreendimentos, incluindo, por exemplo, a supressão de vegetação, a realização de
terraplanagens e o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos, não nos isenta de
responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelos terceiros contratados, caso
estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas ambientais.
(iii)

Responsabilidade Criminal

Caso as autoridades competentes comprovem a operação sem as devidas licenças ambientais,
poderemos estar sujeitos ao crime ambiental previsto no art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998
(“Lei de Crimes Ambientais”), punível com pena de detenção dos diretores ou executivos
responsáveis pelo ato, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
A Lei de Crimes Ambientais prevê, ainda, outros tipos penais como, por exemplo, causar
poluição de qualquer natureza ou danificar vegetação especialmente protegida, sujeitos a
sanções penais, tais como:
●

a suspensão total ou parcial de atividades do respectivo empreendimento;

●

a perda de benefícios e incentivos fiscais, a suspensão de financiamentos e proibição

para contratar com a administração pública; e
●

aprisionamento dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato.

Os diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como nossos prepostos ou
mandatários, e concorram para a prática de crimes ambientais atribuídos à Companhia, estão
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também sujeitos, na medida de sua culpabilidade, a penas restritivas de direitos e privativas de
liberdade.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre
que essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Certificados Nacionais
A Companhia melhora continuamente os requisitos para o gerenciamento das suas atividades
quanto à qualidade, meio ambiente e segurança no trabalho, de acordo com padronizações
nacionais. A Companhia obteve a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).
Até a data de conclusão do presente Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido
a Padrões Internacionais de Proteção Ambiental.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conforme sua composição e características, os resíduos sólidos podem ser classificados em: a)
Classe I –perigosos; b) Classe II A – não inertes; e c) Classe II B – inertes. A periculosidade de
um resíduo é definida em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas,
e da possibilidade de apresentar risco à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, quando
manuseado ou destinado de forma inadequada. Alguns resíduos potencialmente perigosos,
ditos especiais, sofrem regulamentações específicas, tais como, resíduos de serviços de saúde,
pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e resíduos da construção civil.
O transporte, tratamento e destinação final adequados de um resíduo dependem da classe a
que ele pertence e os planos de gerenciamento de resíduos nesse sentido estão sujeitos à
prévia aprovação do órgão ambiental competente. Vale observar que a atividade de tratamento
de resíduos é passível de licenciamento, de maneira que as empresas contratadas para realizar
essa atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao licenciamento ambiental, sob
pena de, inclusive, o gerador de resíduos ser responsabilizado administrativamente, caso não
destine os resíduos para entidade devidamente licenciada, sem prejuízo da responsabilidade
civil em caso de danos ao meio ambiente, à vida e saúde da população.
Apesar de a Companhia contratar empresas especializadas no descarte de resíduos, ainda
permanece responsável pela cadeia de gerenciamento desses materiais, desde sua geração até
a disposição final, sendo responsável solidária pelos danos ambientais eventualmente causados.
A disposição inadequada, bem como os acidentes decorrentes do transporte de resíduos
sólidos, pode causar danos ao meio ambiente, à vida e saúde da população, e portanto, ensejar
a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, além da responsabilidade pela
reparação do dano causado na esfera cível. As penalidades administrativas aplicáveis podem
ser: advertência, multa (podendo variar de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00), embargo,
suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, dentre outras.

PÁGINA: 125 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
Alinhada a boas práticas de sustentabilidade, a Companhia, no desempenho de suas atividades,
visa a eliminar ao máximo seus impactos ambientais. A gestão ambiental da Companhia está
relacionada não só à mensuração e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, mas
também às normas para sua destinação de forma adequada, além da adequada e racional
utilização de energia e água.
Resíduos Sólidos - Os resíduos sólidos gerados pela Companhia são destinados de acordo com a
legislação vigente, sendo observadas todas as normas relativas à sua correta destinação,
transporte e descarte em suas unidades. Adicionalmente, a Companhia observa normas e
procedimentos específicos presentes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (“PGRSS”), desenvolvidos para as unidades – alguns em fase de atualização ou
implantação, que definem os procedimentos para coleta, transporte e destinação final de cada
tipo de resíduo, com base na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC nº 306, de 7
de dezembro de 2004 ("Resolução ANVISA – RDC nº 306/04"), na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), na Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005,
bem como nas demais disposições das legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.
Os resíduos sólidos gerados nas unidades clínicas, bem como nas unidades de atendimento e
unidades hospitalares, são destinados segundo a classificação dos Resíduos de Serviços de
Saúde (“RSS”), que consiste no agrupamento dos resíduos em função dos riscos potenciais à
saúde pública e ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente.
Nos PGRSS também são definidos os recipientes próprios para o acondicionamento e a coleta
de cada tipo de resíduo, tais como: (i) lixeiras; (ii) caixas de papelão rígidas para objetos
perfurocortantes; (iii) sacos plásticos de diferentes cores, conforme aplicável; (iv) carro coletor
para transporte interno de resíduos infectantes, como aqueles produzidos nas unidades clínicas;
e (v) bombonas para acondicionamento de resíduos químicos. Além disso, a Companhia
observa a obrigatoriedade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (“EPIs”) pelos
colaboradores que possuam qualquer espécie de contato com os resíduos gerados.
As unidades clínicas da Companhia possuem locais próprios para o armazenamento de resíduos
comuns, recicláveis, infectantes e químicos, com o objetivo de garantir a segregação de acordo
com a legislação e a possibilidade de reciclagem do material.
Adicionalmente, o PGRSS da Companhia também define procedimentos para manejo,
acondicionamento, coleta interna/externa e disposição final dos resíduos, em observância às
preocupações da Companhia em seguir a legislação aplicável acerca da destinação de resíduos,
bem como visando à implementação de práticas de sustentabilidade.
A Companhia observa a legislação aplicável nos procedimentos utilizados para os resíduos
infectantes, especialmente a Resolução ANVISA – RDC nº 306/04.
Todo o rigor da Companhia com os procedimentos de armazenamento, acondicionamento e
manejo se repetem também na mensuração da quantidade de resíduos que gera. Além disso, o
treinamento de colaboradores nas unidades clínicas e nas unidades de atendimento da
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Companhia também segue um conjunto de normas e procedimentos, abordando os seguintes
aspectos:
(i) conhecimento da legislação em vigor;
(ii) definição, tipo e classificação dos resíduos e o potencial risco destes;
(iii) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
(iv) formas de reduzir a geração de resíduos;
(v) conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
(vi) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos existentes;
(vii) orientação dos colaboradores quanto ao uso de EPIs;
(viii) orientação sobre biossegurança e higiene pessoal e dos ambientes de trabalho;
(ix) orientação dos colaboradores referente às normas de radioproteção.

Reformas e Construções de Novas Unidades de Atendimento
A política da Companhia em coletar, mensurar e destinar adequadamente seus resíduos
também abrange as obras realizadas pela Companhia, incluindo aquelas relacionadas à
construção de novas unidades de atendimento.
Energia - No que tange o consumo de energia, a Companhia realiza o levantamento das
contas de energia de suas unidades de atendimento e unidades clínicas, para que seja possível
identificar quais delas apresentam maior consumo de energia. São realizadas campanhas com
orientação para a redução do consumo de energia visando à redução dos impactos ambientais
desse segmento.
Combustíveis - O consumo de combustíveis é fator significativo nas operações da Companhia,
uma vez que o transporte dos materiais coletados das unidades de atendimento para as
unidades clínicas é realizado por transporte terrestre. Atualmente, a Companhia possui uma
extensa frota de veículos próprios, locados e terceirizados, cuja maioria utiliza gasolina como
combustível.
Para os equipamentos e veículos equipados com motor a diesel, a Companhia realiza o
monitoramento de fumaça preta, utilizando a Escala Ringelmann Reduzida, para a
determinação do grau de enegrecimento do gás do escapamento naturalmente aspirado sob
condições de aceleração livre, bem como a manutenção da frota, medidas estas realizadas para
evitar a poluição do ar e diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa.
Água - Por meio da implantação de procedimento semelhante ao levantamento do consumo de
energia de seus estabelecimentos, a Companhia realiza o levantamento das contas de água de
suas unidades de atendimento e clínicas, para que seja possível identificar quais delas
apresentam maior consumo de água. Com base nos resultados, a Companhia desenvolve
projetos para a reutilização nos seus processos produtivos (nas unidades clínicas) e diminuição
do consumo, evitando o desperdício.
Efluentes Líquidos – A Companhia não realiza descarte de efluentes em corpos d’água (rio,
lagoas, mar, dentre outros) e nem no solo. Todo descarte é feito através de estações de
tratamento de efluentes das concessionárias estaduais (rede pública). O efluente gerado nas
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
unidades clínicas é tratado segundo parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430,
de 13 de maio de 2011, para que possa ser descartado.
(c) Dependência de Patentes, Marcas, Licenças, Concessões, Franquias, Contratos de
Royalties Relevantes para o Desenvolvimento das Atividades.
A Companhia é titular, no Brasil, de direitos sobre o registro das marcas “CDB”, “Axial”,
“Cedimagem”, “CSD”, “CDI”, “UMDI”, “IMRAD”, “Nuclear Medcenter”, “Ecoclínica”, “Grupo Gold
Imagem”, “Plani”, “DELFIN”, e Multiscan nas classes em que desenvolve suas atividades.
Adicionalmente, é titular de registros e pedidos de registro de marcas utilizadas pelo grupo.
Caso algum dos pedidos de registro de marcas seja indeferido, a Companhia pode ser obrigada
a cessar o uso da respectiva marca.
O registro de marcas, quando concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
("INPI") tem validade pelo período de 10 anos. A Companhia poderá em até 12 meses antes do
término do prazo de validade de cada marca, efetuar requerimento visando a prorrogação dos
registros pelo mesmo prazo.
O gerenciamento das marcas da Companhia é realizado de forma sistemática, respeitadas as
características de cada marca e a padronização de suas operações e serviços.
A Companhia utiliza as marcas “São Judas Tadeu”, “Pró Imagem” e “RBD”, mas não é titular
dos respectivos registros de marca perante o INPI. Neste caso, tendo em vista que a
Companhia não detém direito ao uso exclusivo destas marcas, está sujeita ao risco de terceiros,
eventualmente, utilizarem marcas idênticas ou semelhantes para assinalar serviços ou produtos
concorrentes. Existe ainda a possibilidade de a Companhia sofrer demandas judiciais, por uso
indevido de marca, em caso de violação de direitos de terceiros, que podem resultar na
impossibilidade de utilizar referidas marcas na condução de suas atividades.
Para maiores informações, vide item 9.1 (b) deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a) Receita Proveniente dos Clientes Atribuídos ao País sede da Companhia e sua
Participação na Receita Líquida Total da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não obtém receitas em outros países que não o
Brasil.
(b) Receita Proveniente dos Clientes Atribuídos a cada País Estrangeiro e sua
Participação na Receita Líquida Total da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
(c) Receita Total Proveniente de Países Estrangeiros e sua Participação na Receita
Líquida Total da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
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7.8 - Políticas socioambientais
a.

A Companhia divulga informações socioambientais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
b.

A metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
c.

Se essas informações são auditadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas

informações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
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7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 7 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não aplicável, tendo em vista que não houve operações de aquisição ou alienação de qualquer
ativo relevante que não se enquadre como operação normal dos negócios da Companhia nos
últimos 3 (três) exercícios sociais.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da Companhia
nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não aplicável, tendo em vista que não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais últimos 3 (três) exercícios
sociais.

PÁGINA: 135 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Não há outras informações relevantes que a Companhia julgue relevante em relação ao item 8
que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 136 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Não existem outros bens do ativo não circulante que a Companhia julgue relevantes, além dos
descritos nos itens abaixo:
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento - Alcindo Cacela

Brasil

PA

Belém

Alugada

Unidade de Atendimento - Borba Gato

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Brasil 350

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Brasil 441

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Marselhesa

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Penha

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Formiga

Brasil

MG

Formiga

Alugada

Unidade de Atendimento - Serra

Brasil

ES

Serra

Alugada

Unidade de Atendimento - Canaã

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

Unidade de Atendimento - Unidade Feira de Santana

Brasil

BA

Feira de Santana

Alugada

Unidade de Atendimento - Villas do Atlântico

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

Unidade de Atendimento - Betim

Brasil

MG

Betim

Alugada

Unidade de Atendimento - Diimagem

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - UNIC

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Sonimed

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Unidade PET

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Sonimed Nuclear

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto I

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto II

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto III

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto IV

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto V

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto VI

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Posto VII

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Unidade de Atendimento - Caraguatatuba

Brasil

AC

Caraguatatuba

Alugada

Unidade de Atendimento - Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

Disa - Administrativo/CSC

Brasil

BA

Salvador

Alugada

Sede - Administrativo

Brasil

BA

Salvador

Alugada

Unidade de Atendimento - Unidade SAJ

Brasil

BA

Santo Antônio de Jesus

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento - Contagem

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Unidade de Atendimento - Itaquaquecetuba

Brasil

AC

Itaquaquecetuba

Alugada

Unidade de Atendimento - Jacarei

Brasil

AC

Jacareí

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

PB

João Pessoa

Alugada

Unidade de Atendimento - Jaguaribe

Brasil

PB

João Pessoa

Alugada

Unidade de Atendimento - Benjamin Colucci

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Unidade de Atendimento - Centro Médico Monte Sinai

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Unidade de Atendimento - Rio Branco

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Unidade de Atendimento - Tatuapé

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Ana Rosa

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Araras

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Perdizes

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Diogo de Faria - Administrativo/CSC

Brasil

AC

Sâo Paulo

Alugada

Tijuco Preto - Almoxarifado

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Borges Lagoa - Administrativo

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Sede - Administrativo

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Uniimagem

Brasil

MS

Dourados

Alugada

Unidade de Atendimento - Centro

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

Unidade de Atendimento - Cariru

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

Unidade de Atendimento - Novo Centro

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

Unidade de Atendimento - Limeira

Brasil

AC

Limeira

Alugada

Unidade de Atendimento - Praça

Brasil

AC

Mogi das Cruzes

Alugada

Unidade de Atendimento - Av Bancos

Brasil

AC

Mogi das Cruzes

Alugada

Sede - Administrativo

Brasil

AC

Mogi das Cruzes

Alugada

Unidade de Atendimento - Parauapebas

Brasil

PA

Parauapebas

Alugada

Unidade de Atendimento - Pindamonhangaba

Brasil

AC

Pindamonhangaba

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

PR

Ponta Grossa

Alugada

Unidade de Atendimento - Shopping Palladium

Brasil

PR

Ponta Grossa

Alugada

Unidade de Atendimento - Rio Claro

Brasil

AC

Rio Claro

Alugada

Unidade de Atendimento - Nove de Julho

Brasil

AC

São José dos Campos

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento - Unidade PET

Brasil

AC

São José dos Campos

Alugada

Unidade de Atendimento - Vale Sul Shopping

Brasil

AC

São José dos Campos

Alugada

Matriz - Administrativo

Brasil

AC

São José dos Campos

Alugada

Unidade de Atendimento - Suzano

Brasil

AC

Suzano

Alugada

Unidade de Atendimento - Taubaté

Brasil

AC

Taubaté

Alugada

Unidade de Atendimento - Via Vale Shopping

Brasil

AC

Taubaté

Alugada

Unidade de Atendimento - Belvedere

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Bernardo Monteiro

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Gonçalves Dias

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Praça Sete

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Minas Shopping

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Hospital Vila da Serra

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Martins e Godoy

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Sede - Administrativo/CSC

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Praça Sete - Call Center

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento - Três Rios

Brasil

RJ

Três Rios

Alugada

Unidade de Atendimento - Vila Velha

Brasil

ES

Vila Velha

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

ES

Vitória

Alugada

Unidade de Atendimento - Mulher

Brasil

ES

Vitória

Alugada

Unidade de Atendimento - Premium

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Santana

Brasil

AC

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento - Complexo Médico Delfin

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

Unidade de Atendimento - Pará de Minas

Brasil

MG

Pará de Minas

Alugada

Unidade de Atendimento - Jaboticabal

Brasil

AC

Jaboticabal

Alugada

Unidade de Atendimento - Unidade Natal

Brasil

RN

Natal

Alugada

Unidade de Atendimento - Resende

Brasil

RJ

Resende

Alugada

Unidade de Atendimento - Matriz

Brasil

PA

Belém

Alugada

Unidade de Atendimento - Shopping Boulevard

Brasil

PA

Belém

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento - Postos de Coleta

Brasil

PA

Belém

Alugada

Unidade de Atendimento - Parque Shopping

Brasil

PA

Belém

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Nome de domínio na internet

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

somdiagnosticos.com.b N/A
r

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

nuclearmedcenter.com. N/A
br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

ecoclinica.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

proimagem.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

rbdimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

CDB Centro de
Diagnostico Brasil

Em processo de
renovação

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

CDB Premium

Em fase de obtenção

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Gold Imagem Medicina Em fase de obtenção
Diagnóstica

Não há como quantificar o impacto. A perda dos direitos sobre
as marcas implica na impossibilidade de impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o
titular deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido em caso de
violação de direitos de terceiros podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Clínica Som
Diagnósticos

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

12/12/2016
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

UMDI

04/11/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Imrad Diagnósticos

06/10/2019

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Consequência da perda dos direitos

Alliar Médicos à Frente 21/09/2025

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Alliar

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

08/12/2025
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Marcas

Cedimagem

04/03/2018

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

UNIC Unidade de
Diagnósticos
Avançados de Campo
Grande

16/10/2017

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

CSD Clínica Som
Diagnósticos

04/09/2022

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Diagnose CDI

13/03/2021

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

Setra Serviço
Terceirizado De
Radiodiagnóstico

11/03/2018

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Nucleminas

26/06/2016

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

Axial

17/04/2017

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Nuclear Diagnóstico

02/01/2018

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Mastoclínica

Em processo de
renovação

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Gold Imagem

24/04/2017

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

axialmg.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

plani.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

cdb.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Marcas

Plani Diagnosticos
Medicos por Imagem

Em processo de
renovação

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Delfin Imagem

16/04/2023

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Clínica Delfin

Em processo de
prorrogação

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

alliar.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

diimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

censopa.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

clinicasabedotti.com.br N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

imrad.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

sjt.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

goldimagem.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

cdivitoria.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

umdi.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

sonimeddiagnosticos.c N/A
om.br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

uniccg.com.br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

N/A
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

uniimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

cedimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de
perda do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Alto São Francisco
Diagnósticos por
Imagem Ltda.

15.830.308/0001-31

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Lima

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

63,140000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

70,040000

Valor mercado
31/12/2016

-5,380000

0,000000

629.466,90

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

2.555.834,59

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Araras Medicina
Diagnóstica por
Imagem Ltda.

17.447.154/0001-29

-

Controlada

Brasil

AP

Valor mercado
31/12/2016

-0,080000

0,000000

1.187.662,50

31/12/2015

83,940000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

3.332.298,90

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Centro de Diagnostico
por Imagem de Vila
Velha Ltda

01.483.359/0001-20

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

ES

Vila Velha

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

8,460000

0,000000

153.547,94

31/12/2015

6,690000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

7.648.623,10

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Centro De Diagnostico
Por Imagem Ltda

31.752.272/0001-71

-

Controlada

Brasil

ES

Valor mercado
31/12/2016

-5,760000

0,000000

1.810.299,43

31/12/2015

430,680000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

12.991.746,21

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Centro de Imagem
Cláudio Ramos Ltda.

21.195.698/0001-18

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

1,010000

0,000000

2.000.000,00

31/12/2015

116,030000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

12.982.998,81

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Centro de Imagens
Diagnósticos Ltda.

06.049.594/0001-01

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2016

18,550000

0,000000

887.700,08

31/12/2015

-8,130000

0,000000

2.198.408,70

31/12/2014

625338,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

7.229.675,83

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Cientifica Tecnogama
Ltda EPP

65.180.093/0001-29

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Afeganistão

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

79,050000

0,000000

1.000.000,00

31/12/2015

-94,300000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

628.610,58

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Clinica Sabedotti Ltda

00.677.560/0001-85

-

Controlada

Brasil

PR

Ponta Grossa

Valor mercado
31/12/2016

-7,160000

0,000000

2.062.396,21

31/12/2015

0,010000

0,000000

2.026.490,67

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.582.000,00

Valor contábil 31/12/2016

13.757.822,44

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Delfin Imagem S.A.

13.493.939/0001-87

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AM

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

22.766.143,99

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.848.137,01

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Di Imagem Centro De
Diagnóstico Integrado
Por Imagem LTDA

03.976.519/0001-06

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2016

-2332,380000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.022.020,15

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Di Imagem Diagnostico 33.098.401/0001-85
Integrado por Imagem
Ltda

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Campo Grande

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

2,140000

0,000000

0,00

31/12/2015

5,120000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

11.000,00

Valor contábil 31/12/2016

11.542.600,24

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Di Imagem I Unidade
de Ultrassonografia
Ltda

70.390.604/0001-77

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2016

4,000000

0,000000

2.100.000,00

31/12/2015

29,990000

0,000000

1.400.000,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.625.500,00

Valor contábil 31/12/2016

1.573.124,57

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Di Imagem II Unidade
de Raios X S/S Ltda

70.390.570/0001-10

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Campo Grande

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

4,850000

0,000000

653.321,20

31/12/2015

-7,250000

0,000000

832.113,77

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.077.400,00

Valor contábil 31/12/2016

4.633.354,20

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Diagnosticos Conesul
Ltda

05.060.396/0001-86

-

Controlada

Brasil

MS

Mogi das Cruzes

Valor mercado
31/12/2016

27,210000

0,000000

0,00

31/12/2015

-41,550000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

138.000,00

Valor contábil 31/12/2016

1.407.146,94

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Ecoclinica Ltda

57.754.285/0001-73

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PB

João Pessoa

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

70,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

0,000000

Valor mercado
31/12/2016

-33,830000

0,000000

0,00

31/12/2015

-28,930000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.334.931,41

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Gold Imagem
Diagnosticos Medicos
S/A

04.854.275/0001-43

-

Controlada

Brasil

AP

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Ideal Diagnósticos por
Imagem Ltda.

12.351.082/0001-06

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

90,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

22,720000

0,000000

0,00

31/12/2015

11,340000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.433.777,31

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Imagem Centro de
Diagnostico Ltda

05.025.888/0001-30

-

Controlada

Brasil

AP

Rio Claro

Valor mercado
31/12/2016

150,540000

0,000000

0,00

31/12/2015

-0,460000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

188.000,00

Valor contábil 31/12/2016

2.508.598,14

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Instituto Campo Grande 08.015.066/0001-67
de Medicina Nuclear
S/S

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Campo Grande

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

-29,770000

0,000000

0,00

31/12/2015

-34,790000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

113.033,77

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Instituto de
Diagnosticos Gold
Imagem Ltda

66.841.628/0001-28

-

Controlada

Brasil

AP

Taubaté

Valor mercado
31/12/2016

36,250000

0,000000

0,00

31/12/2015

26,830000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

27.300,00

Valor contábil 31/12/2016

9.215.585,68

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Instituto Mineiro de
Radiodiagnóstica Ltda.

26.227.959/0001-58

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Belo Horizonte

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

75,000000

Valor mercado
31/12/2016

-8,020000

0,000000

0,00

31/12/2015

32,710000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

9.938.513,10

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Itaguaí Diagnostico por 18.378.740/0001-21
Imagem Ltda.

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2016

8,190000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

5,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.193.202,44

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Mastoclinica
Participações Ltda.

65.138.505/0001-62

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Belo Horizonte

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

51,000000

Valor mercado
31/12/2016

12,640000

0,000000

0,00

31/12/2015

-34,400000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

2.218.381,05

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Montes Claros
Medicina Diagnósticos
Ltda.

19.053.052/0001-54

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2016

-27,170000

0,000000

0,00

31/12/2015

11,750000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.669.258,57

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Nuclear Diagnosticos
Sociedade Simples
Ltda

05.604.356/0001-58

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PA

Belém

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

80,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

25,610000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

-3.554.393,42

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Nuclear Medcenter Ltda 65.137.457/0001-98
EPP

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2016

13,350000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.793.348,08

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Nucleminas Medicina
Nuclear Ltda EPP

00.401.027/0001-96

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

154,120000

0,000000

100.000,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.601.215,95

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Núcleo de Diagnósticos 01.389.365/0001-12
por Imagem Ltda.

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2016

2,470000

0,000000

1.800.000,00

31/12/2015

-2,000000

0,000000

1.000.000,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.051.800,00

Valor contábil 31/12/2016

14.505.638,60

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Núcleo de Imagem
Diagnósticos Ltda.

70.943.550/0001-20

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Ouro Preto

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.b

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

15,160000

0,000000

0,00

31/12/2015

1,490000

0,000000

209.037,98

31/12/2014

0,000000

0,000000

2.232.000,00

Valor contábil 31/12/2016

4.823.208,95

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Pará De Minas
Diagnóstico Por
Imagem Ltda.

18.126.732/0001-98

-

Controlada

Brasil

MG

itaquaquecetuba

Valor mercado
31/12/2016

145,580000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.957.129,20

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Plani Diagnósticos
Médicos Ltda.

48.963.698/0001-77

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

15,200000

0,000000

3.812.220,79

31/12/2015

-5,890000

0,000000

6.541.445,52

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

34.625.430,69

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Pro imagem exames
complementares ltda

02.768.662/0001-31

-

Controlada

Brasil

AP

Valor mercado
31/12/2016

8,500000

0,000000

1.898.582,08

31/12/2015

8,940000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

14.919.409,41

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Pro Imagem Ltda

00.569.926/0001-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AP

Suzano

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

18,850000

0,000000

511.256,76

31/12/2015

44,210000

0,000000

1.165.421,23

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

5.214.854,45

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Pro Ressonancia Ltda
EPP

07.779.404/0001-74

-

Controlada

Brasil

AP

Valor mercado
31/12/2016

-100,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

-16,450000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

700.000,00

Valor contábil 31/12/2016

-55,80

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Pro Rm Diagnosticos
Avancados Ltda Epp

09.298.572/0001-73

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AP

Suzano

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

50,100000

Valor mercado
31/12/2016

-15,840000

0,000000

0,00

31/12/2015

-21,850000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.424.462,40

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Rede Brasileira de
Diagnósticos SPE S.A.

21.164.511/0001-19

-

Controlada

Brasil

AM

Valor mercado
31/12/2016

99,130000

0,000000

0,00

31/12/2015

389,620000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

19.262.476,48

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Constituída para atender ao plano de expansão da Companhia.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Rio Claro Medicina
Diagnostica Ltda.

18.315.428/0001-99

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AP

Taubaté

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

75,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

168,160000

0,000000

0,00

31/12/2015

-63,320000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.795.480,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
RM Diagnóstico por
08.427.280/0001-20
Imagem Ltda. (Lafaiete)

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2016

2,420000

0,000000

0,00

31/12/2015

-4,410000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

2.612.875,02

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

RM Diagnóstico por
Imagem Ltda.
(Resende)

10.157.768/0001-27

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Sâo Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

12,870000

0,000000

530.473,36

31/12/2015

-6,250000

0,000000

1.009.805,86

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.418.900,00

Valor contábil 31/12/2016

3.261.301,43

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Servicos de Radiologia
Sao Judas Tadeu Ltda

18.489.336/0001-25

-

Controlada

Brasil

MG

Pindamonhangaba

Valor mercado
31/12/2016

-0,580000

0,000000

671.661,82

31/12/2015

16,630000

0,000000

2.289.996,73

31/12/2014

0,000000

0,000000

23.500,00

Valor contábil 31/12/2016

6.455.281,83

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Sete Lagoas
Diagnósticos por
Imagem Ltda.

18.128.641/0001-91

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Sete Lagoas

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Setra Prestacao de
Servicos Radiologicos
Ltda

00.870.023/0001-57

-

Controlada

Brasil

AP

Taubaté

Valor mercado
31/12/2016

144,010000

0,000000

68.230,36

31/12/2015

96,540000

0,000000

170.000,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.971.031,75

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Som Diagnosticos Ltda 14.055.768/0001-77

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PA

Belém

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

90,230000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

-2,600000

0,000000

2.145.850,58

31/12/2015

14,160000

0,000000

725.944,75

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

31.534.107,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
dquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Sonimed Diagnostico
Ltda

05.981.086/0001-02

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2016

9,010000

0,000000

1.338.000,00

31/12/2015

-7,730000

0,000000

2.336.000,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

1.640.000,00

Valor contábil 31/12/2016

5.646.661,99

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Sonimed Nuclear S/S EPP

01.828.575/0001-60

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Campo Grande

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

-5,940000

0,000000

0,00

31/12/2015

8,960000

0,000000

30.000,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.551.402,47

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
TKS Sistemas
Hospitalares e
Consultórios Médicos
Ltda.

02.162.577/0001-25

-

Controlada

Brasil

AP

Caraguatatuba

Valor mercado
31/12/2016

27,240000

0,000000

22.000.000,00

31/12/2015

306,950000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

73.385.345,31

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Três Rios Imagem
Diagnóstica Ltda.

18.231.151/0001-16

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Feira de Santana

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

76,110000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,440000

Valor mercado
31/12/2016

0,360000

0,000000

72.555,57

31/12/2015

11,750000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

1.365.288,98

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Unic Unidade
Campograndense de
Diagnosticos
Avancados Ltda

01.428.111/0001-66

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2016

27,350000

0,000000

4.545.385,58

31/12/2015

19,850000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

7.400.075,02

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Unidade de Diagnostico 10.355.861/0001-46
por Imagem de
Dourados Ltda

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Dourado

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

restação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diaginóstico pos
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (vi) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

98,730000

0,000000

0,00

31/12/2015

-18,050000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

3.046.507,40

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Unidade Mogiana de
Diagnostico por
Imagem S/A

58.476.052/0001-19

-

Controlada

Brasil

AP

São José dos Campos

Valor mercado
31/12/2016

3,650000

0,000000

0,00

31/12/2015

11,460000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

32.740.563,41

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Veneza Diagnóstico por 09.486.079/0001-87
Imagem Ltda.

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por
imagem e métodos gráficos; (ii) medicina
nuclear e citologia; (iii) anatomia
patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas
médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

17,820000

0,000000

1.340.486,23

31/12/2015

-8,320000

0,000000

2.475.315,64

31/12/2014

0,000000

0,000000

685.900,00

Valor contábil 31/12/2016

13.353.065,87

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que a Companhia julgue relevante em relação ao item 9 que
não tenham sido divulgadas nos demais itens do Formulário de Referência.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os valores constantes nesta seção 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações
financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2016, 2015 e 2014.
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais
No período base de análise iniciado no ano de 2014 até 31 de dezembro de 2016, a
Companhia vem apresentando um crescimento elevado (CAGR de 56% de receita
líquida no período), fruto da estratégia de expansão e consolidação traçada e executada
desde a concepção da Alliar no ano de 2011.
Esse crescimento pode ser observado na evolução da receita líquida da Companhia,
partindo de R$ 393,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 951,5 milhões em
31 de dezembro de 2016. A Diretoria ressalta que essa evolução na receita líquida é
decorrente tanto do crescimento orgânico com abertura de novas unidades de
atendimento e instalação de novos equipamentos de diagnóstico por imagem em
unidades existentes (principalmente equipamentos de Ressonância Magnética,
especialidade que representou 42% da receita da Companhia em 2016), quanto das
aquisições de empresas realizadas entre o início do ano de 2014 até 31 de dezembro de
2016.
Diante desse cenário, em 31 de dezembro de 2014 a companhia contava 86 unidades
de atendimento, 105 em 31 de dezembro de 2015 e 113 em 31 de dezembro 2016. O
número de equipamentos de Ressonância Magnética, um dos principais drivers do
setor, também apresentou um crescimento considerável: em 31 de dezembro de 2014 a
Companhia possuía 92 máquinas instaladas, 98 em 31 de dezembro de 2015 e 116
equipamentos em 31 de dezembro de 2016, o que coloca a Companhia como segunda
maior no segmento de diagnóstico por imagem em número de equipamentos de
Ressonância Magnética, conforme o CNES.
Como entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2016, a Companhia realizou
algumas aquisições, os números contábeis dos anos das aquisições refletem apenas o
resultado do período pós-aquisição.
Em 14 de novembro de 2014, ocorreu a fusão (aquisição com pagamento em ações de
emissão da Companhia) do Centro de Diagnósticos Brasil – (“CDB”), nome fantasia da
TJK Participações em Saúde S.A., fato que provocou a maior parte do crescimento de
78,0% da receita da Companhia entre 2014 e 2015.
Durante o primeiro semestre de 2016, a Companhia incorporou o Grupo Delfin (Delfpar
S.A., Delfin Imagem S.A. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.), somando assim 25
aquisições desde a formação da Companhia em 2011. A conclusão desta aquisição
ocorreu em 10 de março de 2016, o que significa que os números contábeis referentes
ao resultado de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 contemplam somente
9 meses e 21 dias do resultado do Grupo Delfin.
O lucro bruto da Companhia, composto pelo valor das receitas líquidas subtraídos pelos
custos dos serviços prestados, aumentou de R$ 133,5 milhões em 31 de dezembro de
2014 e R$ 277,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 360,5 milhões em 31 de
dezembro de 2016, representando um CAGR de 64%.
Esse crescimento percentual maior do que o crescimento da receita líquida da
Companhia é explicado, principalmente, por um plano de redução de custos implantado
em 2015 a partir da elaboração de um orçamento base zero e diversas iniciativas para
aumento de produtividade.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Com base no comprovado ritmo de crescimento da receita proveniente da estratégia de
expansão adotada nos últimos anos, somado à expectativa da administração de
crescimento do mercado de saúde suplementar brasileiro, a Diretoria acredita que a
Companhia possui todas as condições financeiras e patrimoniais necessárias para
continuar entregando o seu plano de negócios.
Além disso, a Companhia espera que haja um aumento na demanda por seus serviços,
devido à progressão esperada na curva de envelhecimento da população e pelo
aumento da adesão a planos de saúde pela população.
Maiores informações sobre o resultado operacional da Companhia estão apresentadas
no seu Earnings Release referente aos resultados de 2016 e 4T16, que descreve o
cálculo do EBITDA e EBITDA ajustado.
b. Estrutura de capital
A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de
2016 é adequada para atender as demandas e necessidades da operação e continuar
executando seu plano de crescimento através de expansão orgânica e novas aquisições.
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de patrimônio líquido da Companhia era de
R$ 743 milhões, bem acima do valor de 2013, em função, principalmente, da aquisição
do Centro de Diagnósticos Brasil – (“CDB”) em 14 de novembro de 2014.
Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 733,0
milhões e em 31 de dezembro de 2016 passou para R$ 1.211,9 milhão. Esse aumento
refletiu a aquisição do Grupo Delfin em 10 de março de 2016 e o IPO (abertura de
capital) realizado ao final do mês de outubro de 2016.
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(Em milhares de reais – R$)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

954.372

803.352

720.508

Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

1.211.935

733.000

743.319

Capital Total (Terceiros + Próprio)

2.166.312

1.536.352

1.463.827

Capital de Terceiros/Capital Total

36,9%

43,9%

35,3%

Capital Próprio/Capital Total

63,1%

56,1%

64,7%

Capital de Terceiros
(Passivo Circulante +
Capital de Terceiros a LP)

Em 31 de dezembro de 2016, a participação de terceiros representava 36,9% do
passivo total da Companhia, refletindo os investimentos em crescimento orgânico,
aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.
A Diretoria entende que aprimorou sua estrutura de capital com sua abertura de capital
e conseguiu reduzir seu nível de endividamento durante o período compreendido entre
2014 e 31 de dezembro de 2016.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da
Companhia de acessar recursos provenientes de empréstimos e financiamentos, a
Diretoria acredita ter plenas condições de honrar os compromissos financeiros
assumidos, sendo possível ainda a captação de recursos adicionais caso haja
necessidade.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes utilizadas
Para realizar os investimentos em ativos não-circulantes e no capital de giro, a
Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de
terceiros, conforme descritos no item (f) abaixo.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de
liquidez
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
equipamentos e 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
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A Diretoria da Companhia acredita que a evolução do endividamento ao longo dos
últimos anos refletiu a sua estratégia de negócios focada no crescimento acelerado
através da expansão orgânica e através de fusões e aquisições.
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento por ano:
Empréstimos

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

(em R$ milhares)
CIRCULANTES
Empréstimos
financiamentos
Debêntures

e
e

202.830

79.654

90.702

Total
endividamento
circulante

do

202.830

79.654

90.702

e

302.817

385.790

239.666

Partes Relacionadas

293

-

-

Total
endividamento
circulante

do
não

303.110

385.790

239.666

Total
endividamento

do

505.940

465.444

330.368

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos
financiamentos

A principal fonte de receita da Companhia, desde a sua fundação, são exames de
diagnósticos por imagem. Para sua realização são necessários equipamentos com alta
tecnologia empregada, os quais, até a metade do ano de 2014, eram fabricados, na sua
maioria, em outros países não sendo possível realizar o financiamento via bancos de
fomento nacionais.
Neste período a Companhia buscou financiar parte de seus equipamentos com bancos
internacionais, como o International Finance Corporation – IFC (“IFC”) e do KfW
Development Bank (“KfW”). O contrato de empréstimo com o IFC assinado em 2 de
maio de 2013 e com data de vencimento final em 15 de maio de 2020, é composto por
uma parcela atrelada ao dólar, no valor principal de US$ 10 milhões, e uma parcela
contabilizada em reais, no valor principal equivalente a R$ 95,0 milhões. Referido
contrato tem como garantia o penhor das quotas de determinadas empresas
controladas pela Companhia. O contrato com o KfW prevê uma linha de crédito no valor
de US$ 22,5 milhões, com vencimento final em 30 de março de 2022. Este contrato tem
como garantia os equipamentos Siemens adquiridos com o financiamento. A partir de
2014 as empresas fabricantes de máquinas para realização de exames de imagem
passaram a nacionalizar sua produção e, com isso, tornou-se possível o financiamento
por intermédio de bancos de fomento nacionais, como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG.
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Abaixo, seguem as principais características dos demais empréstimos e financiamentos
contraídos pela Companhia:
Empréstimo concedido pelo Banco ABC Brasil, em 29 de abril de 2016, no valor total de
US$6,3 milhões. A Companhia contratou swap, com taxa de juros pré-fixada em 6,95%
a.a. acrescidos de imposto de renda 25% reajustado. O período de amortização é de
três anos, em parcelas semestrais. Os recursos foram destinados para capital de giro.
Empréstimo concedido pelo Banco Santander, em 22 de fevereiro de 2016, no valor de
US$25,2 milhões. A Companhia contratou swap, com taxa de juros pré-fixada em CDI,
acrescidos de spread de 5,8% a.a. O período de amortização é de três anos, em
parcelas semestrais, com vencimento em 6 de fevereiro de 2019. Os recursos foram
destinados para o capital de giro da Companhia.
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim, em 4 de setembro
de 2015, no valor total de R$10,0 milhões, e tem como indexador CDI acrescido de
spread de 2,8% a.a. O período de amortização é de três anos, em parcelas trimestrais,
com vencimento em 04 de setembro de 2018. Os recursos foram destinados para
capital de giro da Companhia.
Empréstimo concedido pelo Banco Itaú em 08 de setembro de 2015 no valor total de
US$ 10,7 milhões. A Companhia contratou swap, com a taxa de juros pré-fixada em
CDI, acrescido de spread de 3,50% a.a. O período de amortização é de 42 meses, em
parcelas semestrais. Os recursos foram destinados para capital de giro.
Empréstimo concedido pelo Banco Santander, no valor total de US$ 5,3 milhões. A
Companhia contratou swap, com a taxa de juros pré-fixada em CDI, acrescidos de
5,3% a.a. O período de amortização é de três anos, em parcelas trimestrais. Os
recursos foram destinados para capital de giro.
Linha de crédito concedida pelo Banco Itaú, em 29 de março de 2016, no valor total de
US$ 5,2 milhões. A Companhia contratou swap, com a taxa de juros pré-fixada de
spread de 3,95% a.a. O período de amortização é de quatro anos, em parcelas
semestrais. Os recursos foram destinados para capital de giro.
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim, em 07 de abril de
2016, no valor total de R$ 14,9 milhões, e tem como indexador CDI acrescido de
spread de 4,0% a.a.. O período de amortização é de três anos, em parcelas mensais,
com vencimento em 08 de abril de 2019. Os recursos foram destinados para capital de
giro da Companhia.
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do HSBC, em 03 de junho de 2016, no
valor total de R$ 20,0 milhões, e tem como indexador CDI acrescido de spread de
3,84% a.a.. O período de amortização é de dois anos, em parcelas mensais, com
vencimento em 06 de maio de 2019. Os recursos são destinados para capital de giro.
Em 15 de junho de 2016, a controlada Clínica Delfin celebrou um novo contrato de
financiamento em moeda nacional junto ao Banco Santander no montante de R$ 8,0
milhões para financiamento do capital de giro com juros pré-fixados de 4,5% a.a. mais
a variação do CDI. Esse contrato de empréstimo determina pagamentos mensais a
partir de 15 de janeiro de 2017 e término em 15 de junho de 2019.
Foram emitidas 50 debêntures com valor unitário de R$1.000.000 (hum milhão de
reais) cada, totalizando R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais). O prazo das
Debêntures será de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão de 15 de julho de 2013,
com vencimento final previsto para 8 de julho de 2018. As Debêntures fazem jus a uma
remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas
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médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros-DI, acrescida de sobretaxa equivalente a
2,73% ao ano
Contrato de financiamento FINAME concedido pelo BNDES, por meio do Banco BDMG.
O financiamento destina-se a implantação das unidades da beneficiária, mediante a
aquisição dos equipamentos. A linha de crédito total concedida é de R$7.016 dividido
em subcréditos. Até o dia 31 de dezembro de 2016, foram captados R$3.116. O
contrato possui carência de 24 meses, a amortização será em 72 parcelas mensais,
tendo início em 15 de setembro de 2017 e término em 15 de agosto de 2023. A taxa de
juros pode variar entre 5,44% e 9,5% a.a., a depender dos subcréditos.
A Companhia detém um total de R$ 241,4 milhões de dívidas contabilizadas em moeda
estrangeira e, em contrapartida, um montante de R$ 161,6 milhões de instrumentos
derivativos (SWAP) referentes aos empréstimos de 4.131, resultando numa exposição
cambial líquida de R$ 79,8 milhões. Tal montante representa apenas 13% do
endividamento da Companhia. Tais montantes foram calculados com base no dólar de
fechamento em 31 de dezembro de 2016, de R$ 3,2591.
Contrato de financiamento FINAME concedido pelo BNDES, por meio do Banco BDMG.
O financiamento destina-se a implantação das unidades da beneficiária, mediante a
aquisição dos equipamentos. A linha de crédito total concedida é de R$28.648 dividido
em subcréditos. Até o dia 31 de dezembro de 2016, foram captados R$8.428. O
contrato possui carência de 24 meses, a amortização será em 72 parcelas mensais,
tendo início em 15 de janeiro de 2018 e término em 15 de dezembro de 2023. A taxa
de juros pode variar entre 5,80% e 9,5% a.a., a depender dos subcréditos.
Em 19 de fevereiro de 2016, a Companhia realizou uma operação de captação via Lei
4.131 ao Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch, no valor de US$ 25,2
milhões, com vencimento final em 6 de fevereiro de 2019.
Pelo fato de a Companhia ter linhas de crédito com bancos de fomento, é possível
manter o perfil da dívida bastante concentrado no longo prazo. Em 31 de dezembro de
2016, 59,4% do endividamento da Companhia estava concentrado no longo prazo.

A tabela abaixo mostra o mapa do endividamento atual da Companhia, em 31 de
dezembro de 2016:
31/12/2016
Em milhares de R$
Moeda nacional
Leasing de máquinas e equipamentos

7.371

Capital de giro

194.632

FINAME

41.292

Debêntures (*)

25.583

(-) Custo de captação

(4.671)

Total

264.207
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Moeda estrangeira USD
Leasing de máquinas e equipamentos

8.615

Capital de giro

222.903

Financiamento de equipamentos

11.604

(-) Custo de captação

(1.682)

Endividamento bruto em moeda estrangeira

241.440

Circulante

202.830

Não circulante

302.817

(*) As debêntures são oriundas da aquisição do Grupo Delfin realizada no período.
Em 31 de dezembro de 2016, o custo médio das dívidas em moeda nacional da
Companhia era de CDI + 2,65%, incluindo os instrumentos de proteção patrimonial
contratados nas operações de 4131. As dívidas atreladas ao dólar apresentavam um
custo médio de Libor + 3,68% a.a acrescidos da variação cambial.
iii

grau de Subordinação

Cabe ressaltar que alguns contratos preveem garantias reais por parte da Companhia.
Estas garantias são baseadas em cessões fiduciárias dos recebíveis de planos de saúde.
Tal fato acontece com o contrato firmados com Santander de capital de giro, com o
contrato de capital de giro firmado com o HSBC e nas debêntures contratadas pela
Clínica Delfin.
Nestes contratos, a Companhia, titular dos recebíveis dos planos de saúde, transfere a
titularidade dos referidos direitos creditórios a um terceiro, em garantia ao
cumprimento de suas obrigações. Dessa forma, o terceiro garantido detém a
propriedade resolúvel dos recebíveis, de modo que o inadimplemento da obrigação
garantida acarreta a consolidação deles em seu patrimônio, podendo, inclusive, receber
os respectivos pagamentos diretamente de seus devedores.
iv

Covenants e Demais Restrições Contratuais

Dentre os contratos de financiamentos firmados com terceiros, alguns foram elaborados
com cláusulas restritivas (covenants), conforme abaixo descritos:
IFC – Tanto a parcela do empréstimo contabilizada em reais como a parcela atrelada ao
dólar apresentam os seguintes covenants: (i) Dívida Bruta / EBITDA Ajustado que prevê
um índice máximo de 3,0; (ii) capacidade da Companhia de pagar os serviços da dívida;
(iii) um índice de liquidez corrente mínima; e (iv) valor mínimo do EBITDA gerado pelas
empresas que entraram como garantidoras dos empréstimos.
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KFW – O contrato prevê os seguintes covenants: (i) Dívida Bruta – Caixa e Equivalentes
Caixa/EBITDA Ajustado máximo de 3,0; (ii) Capacidade de pagar os juros da dívida,
medido pela razão entre o EBITDA Ajustado e a soma das despesas financeiras, cujo
índice deve ser superior a 4,0; (iii) Capacidade de pagar juros e amortizações, medido
pela razão entre o EBITDA Ajustado e a soma das despesas financeiras e das
amortizações, cujo índice deve ser superior a 1,2; e (iv) montante mínimo de
patrimônio líquido. Itaú, HSBC e Santander – Estes contratos têm como covenant um
índice de Dívida Líquida/EBITDA Ajustado máximo de 3,0x.
Existe ainda cláusulas de covenants nas debêntures contratadas pela Clínica Delfin, com
índice (Dívida Líquida/EBITDA) máximo de 3,0x.
Além das restrições descritas acima, os empréstimos e financiamentos da Companhia
possuem outras restrições, tais como com relação a mudança de controle da
Companhia e reorganizações societárias, observadas as ressalvas previstas em cada
instrumento.
Em 31 de março de 2017, apesar do não cumprimento do covenant financeiro de
liquidez corrente mínima, a Companhia solicitou e recebeu waiver junto ao IFC.
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
Adicionalmente às informações citadas no item 10.1.f, a Companhia, no período findo
em 31 de dezembro 2016 possuía uma linha pré-aprovada com BNDES, nos valores de
R$ 150 milhões. A Companhia tem a possibilidade de utilizar essa linha ao longo dos
próximos dois anos. Até o exercício findo em 2016 este limite não havia sido utilizado.
Além destas, existe um limite de conta garantida/LIS disponível em montante
correspondente a R$ 26 milhões.
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
Descrição das Principais Linhas das Nossas Demonstrações de Resultado
Receita Bruta de Serviços
A receita bruta de serviços da Companhia é composta principalmente pelos serviços
prestados de medicina diagnóstica e análises clínicas pagos por operadoras de planos
de saúde, hospitais, empresas, clientes particulares e poder público.
Deduções
As deduções da receita bruta de serviços da Companhia são compostas pelos impostos
sociais federais PIS e COFINS às alíquotas de 0,65% e 3,0% respectivamente e pelo
ISS, um imposto municipal com alíquotas variando entre 2,0% e 5,0% de acordo com o
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munícipio onde as unidades de atendimento da Alliar estão localizadas prestando os
serviços de medicina diagnóstica e análises clínicas.
Custo dos Serviços Prestados
O custo dos serviços prestados da Companhia é composto basicamente por custos fixos
inerentes as operações das unidades de atendimento e custos variáveis necessários
para a realização dos diagnósticos por imagem e exames de análises clínicas.
Dentro dos principais custos fixos destacam-se os custos com funcionários responsáveis
pelas operações das unidades de atendimento e pelo call center, o aluguel e custos das
instalações como energia elétrica e água das mesmas unidades, a manutenção dos
equipamentos médicos e os serviços de terceiros, sendo esse último composto em sua
maioria por serviços de limpeza e segurança das clínicas da Companhia.
Os custos variáveis para execução dos diagnósticos por imagem referem-se a
honorários pagos aos médicos prestadores de serviço e materiais e medicamentos para
execução dos exames de imagem e laudo médico. Para a realização dos exames de
análises clínicas, a Companhia terceiriza toda operação de coleta, transporte e análise
dos resultados a um laboratório de apoio que é remunerado por exame realizado,
sendo, portanto, um custo variável.
Despesas gerais e administrativas
As principais despesas gerais e administrativas da Companhia são referentes a
despesas com pessoal, serviços de auditoria, advogados, consultorias, aluguéis,
despesas gerais das instalações das unidades administrativas, despesas comerciais e
com propaganda e publicidade. Também estão sendo consideradas despesas com
glosas e provisão para créditos de liquidação duvidosa em todos os períodos analisados.
Outras despesas, líquidas
Compõe outras despesas líquidas da Companhia principalmente o resultado líquido por
baixa de ativos (principalmente peças repostas na manutenção dos equipamentos),
despesas com viagens, impostos e taxas e provisões para contingências de possíveis
ações judiciais das quais assessores jurídicos entendam como prováveis perdas.
Resultado em participação societária
Com a aquisição do Grupo Delfin em março de 2016, a Companhia passou a possuir
participação societária não controladora em outra sociedade da qual o Grupo Delfin era
acionista não controlador e, portanto, o resultado dessa sociedade está evidenciado na
linha de Resultado em participação societária no demonstrativo de resultados dos
exercícios a partir do 1º semestre de 2016.
Resultado financeiro
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No resultado financeiro da Companhia estão registradas despesas financeiras com juros
e encargos de empréstimos e financiamentos, taxas e fees de cartões de crédito e
resultados líquidos da variação cambial sobre o endividamento em moeda estrangeira.
As receitas financeiras decorrentes de rendimentos sobre aplicações financeiras do
excedente de caixa da Companhia completam a constituição do resultado financeiro.
Comparação entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
CONTAS DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (Em milhares de reais – R$)

31.12.2016

31.12.2015

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

951.470

699.664

Custo dos serviços prestados

(591.019)

(422.180)

LUCRO BRUTO

360.451

277.484

Despesas gerais e administrativas

(257.275)

(183.152)

Outras despesas, líquidas

(12.703)

14.406

Resultado em participação societária

10.139

-

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

100.612

108.738

RESULTADO FINANCEIRO

(65.993)

(101.770)

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

34.619

6.968

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(5.852)

(18.397)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

28.767

(11.429)

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Receita líquida de Serviços
Apesar da Companhia caracterizar-se com pertencente a um segmento único, para
análise do crescimento da receita líquida de serviços da Companhia, a Diretoria acredita
ser útil a segregação entre a receita de diagnóstico por imagem e análises clínicas
conforme tabela abaixo:
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(Em milhares de reais – R$)

31.12.2016

31.12.2015

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

956.875

737.118

Diagnósticos por Imagem

842.490

636.553

Análises Clínicas

114.385

100.565

Deduções

(69.512)

(46.040)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

887.363

691.078

Em 2016, a receita bruta da Companhia aumentou 37%, passando de R$ 745,7 milhões
para R$ 1.021,0 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2016. Este período
contém aproximadamente nove meses de receita do Grupo Delfin, empresa adquirida em
Março de 2016.
A receita de serviços de diagnóstico por imagem aumentou 32% de R$ 636,5 milhões
para R$ 842,5 milhões no mesmo período de 2016.
Tal variação deveu-se, principalmente, pelas iniciativas presentes no plano de expansão
da Companhia, como o crescimento de volume em unidades existentes, maturação de
novos equipamentos instalados em unidades existentes, reajustes de preços, novos
credenciamentos de procedimentos e convênios e maturação de novas unidades
inauguradas ao longo do período.
A receita de análises clínicas cresceu cerca de 14%, de R$ 100,5 milhões no período de
2015 para R$ 114,4 milhões em 2016, sendo quase toda gerada em São Paulo através do
CDB. Para este segmento, a Diretoria ressalta o plano de expansão da oferta de análises
clínicas nas unidades exclusivas de diagnóstico por imagem, que hoje são a maioria. O
objetivo desse plano é replicar o modelo presente nas unidades localizadas na cidade de
São Paulo, Belém e Bahia para outras unidades da Companhia, aproveitando toda
estrutura instalada e obtendo assim uma diluição de custos fixos.
Deduções
Como percentual de receita bruta, as deduções da Companhia cresceram 34,5% em
2016, de R$ 46,0 milhões no exercício findo em 2015 para R$ 69,5 milhões, refletindo
um crescimento maior do que o crescimento da receita bruta.
Receita líquida
A receita líquida da companhia cresceu 36%, de R$ 699,78 milhões em 2015 para R$
951,5 milhões em 2016. A Diretoria ressalta que este crescimento é similar ao da receita
bruta.
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Custo dos serviços prestados (pro forma)
A composição do custo dos serviços prestados da Companhia, em visão pro forma (que
permite fácil comparação com índices de mercado como inflação, dissídio, entre outros),
pode ser observada na tabela abaixo:
Custo dos Serviços Prestados
(Em milhares de reais - R$)

31.12.2016

31.12.2015

Honorários médicos

(166.060)

(152.548)

Pessoal

(122.169)

(121.016)

Insumos e laboratórios de apoio

(122.655)

(92.270)

Manutenção

(21.875)

Ocupação

(44.625)

Serviços de terceiros

(18.252)

Depreciação e amortização

(48.297)

Custo de Construção

(60.486)

Total

(604.417)

(23.161)
(39.472)
(11.359)
(40.269)
(7.843)
(487.938)

O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2016 foi de R$ 604,4 milhões,
representando um aumento de 24% em relação aos R$ 487,9 milhões de 2015, e inferior
ao crescimento de receita bruta do período.
Na linha de honorários médicos, houve um aumento correspondente a 9% passando de
R$ 152,5 milhões para R$ 166,1 milhões ao final de 2016.
Na linha de custo com pessoal é possível observar uma alta ligeira de 1%, de R$ 121,0
milhões em 2015 para R$ 122,2 milhões em 2016, resultado de iniciativas de ganho de
eficiência operacional e do processo de orçamento base zero.
O custo com serviços de terceiros passou de R$ 11,4 milhões em 2015 para R$ 18,3
milhões em 2016.
A linha de insumos aumentou 33%, de R$ 92,3 milhões para R$ 122,7 milhões em 2016,
por conta de alguns insumos de exames importados indexados ao dólar que estavam
com reajuste represado desde 2015.
A linha de custos referentes a ocupação aumentou de R$ 39,5 milhões em 2015 para
R$ 44,6 milhões em 2016, principalmente reflexo das aquisições realizadas e abertura de
novas unidades.
Lucro bruto

PÁGINA: 195 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
O lucro bruto da Companhia cresceu 30%, de R$ 277,5 milhões para R$ 360,5 milhões
no exercício de 2016. Em percentual da receita líquida, a margem de lucro bruto
apresentou redução de 180 bps.
(Despesas) Receitas operacionais
A composição das Despesas e Receitas operacionais da Companhia e sua evolução pode
ser observada na tabela abaixo:
(Despesas) Receitas operacionais (Em milhares de reais – R$)

31.12.2016

31.12.2015

Despesas gerais e administrativas

(257.275)

(183.152)

Outras despesas, líquidas

(12.703)

14.406

Resultado em participação societária

10.139

-

Total

(259.839)

(168.746)

As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram 40% de R$ 168,7
milhões para R$ 259,8 milhões em 2016, tendo como principais motivos a incorporação
da estrutura administrativa do Delfin a partir de março, o efeito de despesas para
aquisição do Delfin.
Outras despesas cresceram R$ 27,1 milhões, de uma receita de R$ 14,4 milhão no
período anterior para uma despesa R$ 12,7 milhões em 2016, principalmente devido a
uma receita não caixa de R$ 13 milhões em 2015 advinda de um estorno de provisão
contábil que estava no passivo da Companhia. O estorno é referente a um earn out que
deveria ser pago a empresa UMDI adquirida em 2013 com base em uma meta de
crescimento, e que não se concretizou.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro da Companhia foi de R$ 100,6 milhões
em 2016, com uma redução de 7% em relação a 2015, que foi de R$ 108,7 milhões em
função dos efeitos explicados no item acima de (despesas) e receitas operacionais.
Resultado financeiro
O resultado financeiro líquido da Companhia em 2016 foi negativo em R$ 66,0 milhões,
apresentando uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior no qual a
companhia registrou uma despesa financeira líquida de R$ 101,8 milhões.
A melhoria reflete principalmente o rendimento dos recursos captados no IPO.
Lucro (Prejuízo) operacional e antes do imposto de renda e da contribuição
social
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Em 2016, a Companhia registrou um lucro antes do imposto de renda de R$ 34,6
milhões, frente a lucro de R$ 7,0 milhões em 2015, principalmente em função da melhora
do resultado financeiro explicado anteriormente.
Maiores informações sobre o resultado operacional da Companhia estão apresentadas no
Earnings Release que comenta os resultados de 2016 e que descreve o cálculo do
EBITDA e EBITDA ajustado.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia reduziu de R$ 18,4
milhões em 2015 para R$ 5,9 milhões em 2016, principalmente devido a aprovação pelo
Conselho da Companhia de plano para que a controladora incorpore a subsidiária CDB,
permitindo créditos fiscais em 2016.
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
A Companhia registrou um lucro líquido de R$ 28,8 milhões em contrapartida a um
prejuízo de R$ 11,4 milhões em 2015, reflexo do crescimento da receita, dos ganhos de
eficiência em custo, do efeito positivo da marcação da 4131 e o crédito fiscal que foi
constituído.
Comparação entre os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014:
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CONTAS DE RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (Em milhares de reais
– R$)

31.12.2015

31.12.2014

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

699.664

393.149

Custo dos serviços prestados

(422.180)

(259.651)

LUCRO BRUTO

277.484

133.498

Despesas gerais e administrativas

(183.152)

(101.308)

Outras despesas, líquidas

14.406

(2.399)

Resultado em participação societária

-

-

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO

108.738

29.791

Despesas financeiras

(134.262)

(37.225)

Receitas financeiras

32.492

1.824

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

6.968

(5.610)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(18.397)

1.273

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(11.429)

(4.337)

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO
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Receita líquida de Serviços
Para análise do crescimento da receita líquida de serviços da Companhia a Diretoria
acredita ser útil a segregação entre a receita de diagnóstico por imagem e análises clínicas
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2015

31.12.2014

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

745.704

419.286

Diagnósticos por Imagem

645.139

404.932

Análises Clínicas

100.565

14.354

Deduções

(46.040)

(26.137)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

699.664

393.149

A receita bruta da Companhia apresentou um crescimento de 77,8% ou R$ 326,4 milhões,
de R$ 419,3 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 para R$ 745,7
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
Em 14 de novembro de 2014 ocorreu a aquisição do Centro de Diagnósticos Brasil (CDB),
portanto, no resultado de 2014, a receita consolidada da Companhia só reflete 1 (um) mês
e meio de receita do CDB, enquanto que em 2015 estão contemplados seus 12 (doze)
meses de receita.
Principalmente em decorrência da integração do CDB, a receita dos serviços de diagnóstico
cresceu 59,3% ou R$ 240,2 milhões, de R$ 404,9 milhões no exercício social findo em 31
de dezembro de 2014 para R$ 645,1 milhões em 2015.
A receita de análises clínicas cresceu 600,6% ou R$ 86,2 milhões, de R$ 14,4 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 para R$ 100,6 milhões em 2015. Tal
variação deveu-se, principalmente, devido à aquisição do CDB, que possuía 30% da sua
receita proveniente do serviço de análises clínicas. Com a aquisição do CDB, o serviço de
análises clínicas passou a ser uma fonte relevante de receita para Companhia e, na visão
da Diretoria, um novo foco estratégico de crescimento orgânico para os próximos anos.
Deduções
As deduções da companhia cresceram 76,2% no período, de R$ 26,1 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$ 46,0 milhões em 2015, um
crescimento menor percentualmente do que o crescimento da receita bruta, devido a
alteração no mix de municípios da Alliar que contribuiu para uma alíquota média de ISS
menor.
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Receita líquida
A receita líquida da companhia cresceu 78,0% ou R$ 306,5 milhões, de R$ 393,1 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$ 699,7 milhões em
2015, um crescimento levemente superior do que a receita bruta, devido aos ganhos na
linha de deduções citados acima. Em 2014 as deduções representavam 6,23% da receita
bruta, já em 2015 essa razão cai para 6,17%, justificando a taxa de crescimento da receita
líquida acima da taxa de crescimento da receita bruta.
Custo dos serviços prestados
A composição do custo dos serviços prestados da Companhia e sua evolução entre o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e exercício social encerrado de 31
de dezembro de 2015 pode ser observada na tabela abaixo:
Custos dos Serviços Prestados

31.12.2015

31.12.2014

Com pessoal, salários, encargos sociais e benefícios

(100.635)

(69.172)

Honorários médicos

(127.238)

(70.787)

Medicamentos e materiais médico-hospitalares

(87.605)

(26.877)

Aluguel

(20.022)

(21.824)

Com manutenção

(24.992)

(18.145)

Com utilidades- água, energia elétrica e outras

(19.450)

(11.426)

Serviços de terceiros

(7.756)

(6.275)

Depreciação e amortização

(32.310)

(32.924)

Outras despesas operacionais

(2.172)

(2.221)

Total

(422.180)

(259.651)

(Em milhares de reais – R$)

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o Custo dos serviços
prestados pela Companhia foi R$ 422,2 milhões, o que representou um crescimento de
62,6% em comparação aos R$ 259,7 milhões do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014.
Esse aumento é justificado pela aquisição do CDB em novembro de 2014, sendo que o
aumento total do custo dos serviços prestados foi menor do que o aumento de receita
líquida de 78,0%.
Como percentual da receita liquida, os custos dos serviços prestados passaram de 66,0%
em 2014 para 60,3% em 2015.
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Vale destacar que os custos com pessoal, salários, encargos sociais e benefícios
aumentaram 79,7%, de R$ 70,8 milhões em 2014 para R$ 127,3 milhões em 2015.
O custo com Medicamentos e materiais apresentou um alto crescimento de 225,6%,
passando de R$ 26,9 milhões em 2014 para R$ 87,6 milhões em 2015, principalmente
por conta da alocação do custo variável do laboratório de apoio referente ao serviço de
análises clínicas do CDB a partir de novembro de 2014.
Outra linha de custo que teve um aumento maior do que a receita líquida foi água e
energia elétrica, que aumentou 70,2%, de R$ 11,4 milhões em 2014 para R$ 19,4
milhões em 2015, principalmente devido ao alto reajuste das tarifas no ano de 2015.
A depreciação e amortização ficou praticamente igual entre 2014 e 2015, com uma leve
diminuição de 1,9%, de R$ 32,9 milhões em 2014 para R$ 32,3 milhões em 2015,
atribuída a uma revisão técnica da expectativa de vida útil dos ativos da Companhia e
sua consequente revisão da taxa efetiva de depreciação.
Lucro bruto
O lucro bruto da Companhia teve um forte crescimento de 107,9% ou R$ 143,9 milhões,
de R$ 133,5 milhões em 2014 para R$ 277,5 milhões em 2015. Em relação a receita
líquida, o lucro bruto cresceu de 34,0% para 39,7%, justificado principalmente pelo
plano de sinergias após a aquisição do CDB e outros planos de redução de custos
implantados em 2015, tais como, melhores negociações nos contratos de manutenção e
insumos de exames, a implantação do command center (centro de operação remota de
equipamentos de ressonância magnética) e adoção do modelo de orçamento base zero
para dimensionamento de custos e despesas.
(Despesas) Receitas operacionais
A composição das Despesas e Receitas operacionais da Companhia e sua evolução entre
o exercício social de 31 de dezembro de 2014 e o exercício social de 31 de dezembro de
2015 pode ser observada na tabela abaixo:

PÁGINA: 201 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

(Despesas) Receitas operacionais (Em milhares de reais – R$)

31.12.2015

31.12.2014

Despesas gerais e administrativas

(183.152)

(101.308)

Outras despesas, líquidas

14.406

(2.399)

Total

(168.746)

(103.707)

As despesas gerais e administrativas aumentaram 62,7% ou R$ 65,0 milhões, de R$
103,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$ 168,7
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Como percentual da
receita liquida, as despesas gerais e administrativas passaram de 26,4% em 2014 para
24,1% em 2015, principalmente devido à incorporação da estrutura administrativa do
CDB a partir de novembro de 2014, às despesas com rescisões com integração com o
CDB e aumento de estrutura da Holding.
A linha de Outras despesas líquidas teve uma variação positiva de R$ 16,8 milhões, de
uma despesa de R$ 2,4 milhões no ano de 2014 para uma receita de 14,4 milhões em
2015, principalmente devido a uma receita de R$ 12,9 milhões sem efeito caixa por conta
de um estorno contábil no passivo da Companhia referente a uma provisão de earn out
que seria paga aos acionistas originais da empresa UMDI adquirida em 2013 com base
em uma meta de crescimento que não se concretizou.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Em 2015, o lucro operacional antes do resultado financeiro atingiu R$ 108,7 milhões,
comparado com R$ 29,8 milhões em 2014, o que representou um crescimento de
265,0% em relação a 2014.
Como percentual da receita liquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro
passou de 7,6% em 2014 para 15,5% em 2015. O crescimento maior do que o
crescimento da receita de líquida do mesmo período é explicado pelos planos de redução
de custo implantados em 2015, pela manutenção do mesmo patamar da despesa de
depreciação por conta da revisão da vida útil dos ativos e também pelo efeito de estorno
de provisão do earn out citado anteriormente.
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Resultado financeiro
O resultado financeiro líquido da Companhia em 2015 foi negativo em R$ 101,7 milhões
enquanto que em 2014 foi negativo em R$ 35,4 milhões, representando uma variação de
395,6%, principalmente devido ao crescimento das despesas financeiras.
O crescimento nas despesas financeiras, de R$ 24,8 milhões em 2014 para R$ 146,6
milhões em 2015, é explicado, principalmente, pelo efeito da variação cambial nas
dívidas indexadas ao dólar reconhecido em 2015 no montante de R$ 82,6 milhões.
Lucro (Prejuízo) operacional e antes do imposto de renda e da contribuição
social
Devido aos efeitos citados acima no Resultado financeiro da Companhia, em 2015 foi
contabilizado um prejuízo operacional de R$ 6,9 milhões, em comparação ao prejuízo de
R$ 5,6 milhões em 2014. Como percentual da receita liquida, o lucro operacional antes
do resultado financeiro passou de 1,7% em 2014 para -0,8% em 2015.
Maiores informações sobre o resultado operacional da Companhia estão apresentadas no
item 3.2 deste Formulário de Referência, que descreve o cálculo do EBITDA e EBITDA
ajustado.
Imposto de renda e contribuição social
Em 2015, a Companhia contabilizou uma despesa de imposto de renda de R$ 18,4
milhões, enquanto que em 2014 foi contabilizada uma receita de imposto de renda de R$
1,3 milhão, decorrente de efeito do imposto de renda diferido e a aquisição do CDB em
novembro de 2014 com um regime de lucro real.
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
A Companhia registrou um prejuízo de R$ 11,4 milhões em contrapartida a um prejuízo
de R$ 4,3 milhões em 2014.
Comparação entre os exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2015 e de 2014
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CONTAS DE RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (Em milhares de reais
– R$)

31.12.2015

31.12.2014

699.664

393.149

(422.180)

(259.651)

277.484

133.498

(183.152)

(101.308)

14.406

(2.399)

-

-

108.738

29.791

(134.262)

(37.225)

32.492

1.824

6.968

(5.610)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(18.397)

1.273

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(11.429)

(4.337)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
Custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas
Resultado em participação societária
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
Receitas financeiras

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CONTAS DE RESULTADO
Receita líquida de Serviços
Para análise do crescimento da receita líquida de serviços da Companhia a Diretoria
acredita ser útil a segregação entre a receita de diagnóstico por imagem e análises
clínicas conforme tabela abaixo:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2014

31.12.2013
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RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

419.286

291.917

Diagnósticos por Imagem

404.932

287.859

14.354

4.058

Deduções

(26.137)

(16.019)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

393.149

275.898

Análises Clínicas

A receita bruta da Companhia cresceu 43,6%, passando de R$ 291,9 milhões em 2013
para R$ 419,3 milhões em 2014. Tal aumento se deve, principalmente, ao aumento do
número de unidades de atendimento, que passou de 37 unidades em janeiro de 2013
para 86 em dezembro de 2014.
Durante o ano de 2013 foram realizadas 8 aquisições, o que também contribuiu para
esse crescimento, além da aquisição do CDB em novembro de 2014.
Além do crescimento através de aquisições, a Companhia também investiu em
crescimento orgânico, inaugurando 12 novas unidades de atendimento no ano de 2013 e
10 no ano de 2014.
Abrindo por linha de negócio, a receita dos serviços de diagnóstico por imagem cresceu
40,7%, de R$ 287,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2013 para
R$ 404,9 milhões em 2014, reflexo do aumento no número de equipamentos de
Ressonância Magnética, de 37 equipamentos no início de 2013 para 92 equipamentos em
dezembro de 2014.
A receita de análises clínicas cresceu 253,8%, de R$ 4,1 milhões em 2013 para R$ 14,4
milhões em 2014, principalmente devido a aquisição do CDB que contribuiu com 1 (um)
mês e meio de resultado.
Deduções
As deduções da Companhia cresceram 63,1% de R$ 16,0 milhões em 2013 para R$ 26,1
milhões em 2014. Como percentual da receita bruta, as deduções passaram de 5,49%
em 2013 para 6,23% em 2014, principalmente devido a alteração no mix de municípios
da Alliar contribuindo para uma alíquota média de ISS maior.
Receita líquida
A receita líquida da companhia cresceu 42,5% ou R$ 117,2, de R$ 275,9 milhões em
2013 para R$ 393,1 milhões em 2014.
Custo dos serviços prestados e (despesas) receitas operacionais
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A análise do custo e despesas operacionais da Companhia para o período de 2013 a 2014
será feita em conjunto.
A composição do custo dos serviços prestados e despesas operacionais da Companhia e
sua evolução entre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 para o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 pode ser observada na tabela
abaixo:
Natureza dos Custos e Despesas
(Em milhares de reais - R$)

31.12.2014

31.12.2013

(114.459)

(72.963)

Honorários médicos

(70.793)

(41.992)

Medicamentos e materiais médico-hospitalares

(26.883)

(13.782)

Aluguel

(20.135)

(10.929)

Com manutenção

(30.616)

(15.296)

Com utilidades - água, energia elétrica e outras

(12.052)

(7.466)

Serviços de terceiros

(12.815)

(11.800)

Consultoria e assessoria

(22.541)

(9.935)

Depreciação e amortização

(36.582)

(26.323)

Outras despesas operacionais

(16.482)

(35.282)

(363.358)

(245.768)

Com pessoal, salários, encargos sociais e benefícios

Total

Em 2014, o total de Custo e despesas operacionais da Companhia foi R$ 363,4 milhões,
um crescimento de 47,8% em comparação aos R$ 245,8 milhões em 2013.
Esse crescimento da estrutura de custo e despesas acompanha a evolução ocorrida na
receita da Companhia nesse período fruto das aquisições de 8 (oito) empresas em 2013 e
do CDB em 2014.
Além do aumento natural por conta das despesas absorvidas das empresas adquiridas e
das novas unidades de atendimento inauguradas, estão contidas nesses 2 (dois) anos
algumas despesas específicas necessárias para o processo de aquisição como auditorias
terceiras responsáveis pela diligência, advogados e assessorias especializadas em M&A
(mergers and acquisitions).
Lucro operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro atingiu R$ 29,8 milhões em 2014, uma
redução de 1,0% em comparação a 2013, que foi R$ 30,1 milhões, principalmente por
conta de despesas com aquisições. Como percentual da receita liquida, o lucro
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operacional antes do resultado financeiro passou de 10,9% em 2013 para 7,6% em
2014.
Resultado financeiro
O resultado financeiro líquido da Companhia em 2014 foi negativo em R$ 35,4 milhões
enquanto que em 2013 foi negativo em R$ 4,2 milhões, representado um aumento de
446,9%.
Esse aumento na despesa financeira é explicado pelo aumento no endividamento da
Companhia que cresceu de R$ 145,9 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$ 317,9
milhões em 31 de dezembro de 2014 principalmente devido a aquisição do CDB e
incorporação de suas dívidas e das captações realizadas para financiar o crescimento
orgânico da Companhia.
Lucro

(prejuízo)

operacional

e antes do imposto de renda e da contribuição social
Em 2014, o prejuízo antes do imposto de renda da Companhia foi de R$ 5,6 milhões
tendo uma redução de 73,9% em relação ao lucro de R$ 25,9 milhões de 2013.
Imposto de renda e contribuição social
Em 2014, a Companhia contabilizou uma receita de imposto de renda de R$ 1,3 milhão
enquanto que em 2013 foi contabilizada uma receita de imposto de renda de R$ 0,9
milhão, representando um crescimento de 44% devido a um efeito do imposto de renda
diferido em 2014 e a aquisição do CDB em novembro de 2014 com um regime de lucro
real.
Lucro (prejuízo) líquido
O prejuízo líquido registrado pela Companhia em 2014 foi de R$ 4,3 milhões, uma
redução de 70,0% em comparação ao lucro de R$ 26,8 milhões de 2013, devido,
principalmente, ao crescimento da despesa financeira reflexo do aumento no
endividamento da Companhia e algumas despesas específicas para aquisições realizadas.
Descrição das Principais Contas do Nosso Balanço Patrimonial
Conforme citado anteriormente, no período base de análise, compreendido entre o
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e o período findo em 31 de dezembro
de 2016, a Companhia apresentou um crescimento elevado devido tanto à abertura de
novas unidades como à aquisição de empresas. Tal crescimento afetou tanto o resultado
como o balanço da companhia durante o período em questão.
Os eventos mais impactantes no período foram a aquisição do CDB, em novembro de
2014 e a aquisição da Clínica Delfin, em março de 2016. Estes eventos foram os grandes
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responsáveis pelas variações registradas nas contas do balanço ao longo do período
analisado.
A aquisição do CDB, por ter acontecido no final de 2014, teve ligeiro impacto no
resultado do período, conforme citado acima. No entanto, pela consolidação do balanço
acontecer integralmente em 31 de dezembro de 2014 e pelo fato do CDB representar
cerca de 40% da Companhia à época da transação, o impacto da aquisição explica as
variações mais relevantes nos saldos do balanço entre 2013 e 2014.
Impacto similar ao ocorrido na aquisição do CDB, no entanto, em menores proporções,
aconteceu com a aquisição da Clínica Delfin, no balanço do período findo em 31 de
dezembro de 2016. Devido a transição ter sido finalizada em 10 de março de 2016, o
resultado sofreu impacto em metade do período. O Balanço, por sua vez, foi consolidado
integralmente nas demonstrações de 30 de junho de 2016.
Com a conclusão de cada uma das transações supracitadas, diversas contas do balanço
sofreram impactos relevantes ao longo do período analisado, principalmente entre os
anos de 2014 e 2013 e entre 2016 e 2015. O ativo total da Companhia aumentou de R$
1,5 bilhão de reais, em 2014, para R$ 2,2 bilhão de reais em 2016.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de
2016 e de 2015
ATIVOS

31.12.2016

31.12.2015

Caixa e equivalentes de caixa

159.333

21.920

Títulos e valores mobiliários

37.811

3.672

Contas a receber

233.260

155.592

Estoques

6.391

4.203

Ativo financeiro

14.407

2.806

-

8.270

Impostos a recuperar

26.373

13.217

Outras contas a receber

16.854

6.246

Total dos ativos circulantes

494.429

215.926

Títulos e valores mobiliários

5.696

2.763

Depósitos judiciais

22.050

15.149

Garantia de reembolso de contingências

139.229

158.041

Partes Relacionadas

31.114

-

CIRCULANTES

Instrumento financeiro derivativo

NÃO CIRCULANTES
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Imposto de renda e contribuição social diferidos

61.530

50.182

893

8.039

64.390

13.254

-

21.050

4.694

-

Imobilizados

464.206

411.211

Intangível

878.081

640.737

1.671.883

1.320.426

2.166.312

1.536.352

Outras contas a receber
Ativo financeiro
Instrumento derivativo financeiro
Investimentos

Total dos ativos não circulantes
TOTAL DOS ATIVOS

Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 houve uma variação no
ativo total da Companhia, de R$ 630 milhões, representando um aumento de 41% no
período.
No ativo circulante a conta Caixa e Equivalentes de Caixa teve variação elevada em
função principalmente dos recursos captados na abertura de capital e também do fluxo
de caixa operacional gerado pelas operações.
O ativo não circulante aumentou de R$ 1.320,4 milhões para R$ 1.671,9 milhões,
representando um aumento de 27%. As contas mais afetadas foram o Imobilizado e o
Intangível. O ativo Intangível por exemplo teve um aumentou de R$ 237,3 milhões.
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PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2016

31.12.2015

Fornecedores

69.737

51.108

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

41.227

28.209

Empréstimos e financiamentos

202.830

79.654

Instrumento financeiro derivativo

25.549

-

Obrigações tributárias

35.813

16.263

Parcelamento de impostos

2.088

1.256

Contas a pagar – aquisição de empresas

13.478

4.354

Outras contas a pagar

13.857

6.133

Total dos passivos circulantes

404.579

186.977

Empréstimos e financiamentos

302.817

385.790

Instrumento financeiro derivativo

13.101

-

CIRCULANTES

NÃO CIRCULANTES

Partes Relacionadas

293

Parcelamento de impostos

6.979

7.177

Contas a pagar – aquisição de empresas

33.487

29.456

PIS/COFINS/ISS diferidos

4.452

-

Provisão para riscos legais

179.478

178.570

9.191

15.382

549.798

616.375

Capital social

580.910

299.249

Capital social a integralizar

(1.130)

(1.201)

Reservas de capital

615.794

474.590

Ações em tesouraria

(4.102)

(23.897)

Prejuízos acumulados

(17.872)

(32.664)

1.173.600

716.077

38.335

16.923

1.211.935

733.000

Outras contas a pagar
Total dos passivos não circulantes

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
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TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.166.312

1.536.352

O passivo circulante, por sua vez, teve um acréscimo de R$ 217,6 milhões no período,
em grande parte devido à movimentação dos empréstimos e financiamentos, que somou
R$ 123,2 milhões de variação.
A conta de Salários e obrigações sociais e previdenciárias aumentou de R$ 28,2 milhões
em 2015 para R$ 41,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, sendo
que parte desta variação reflete a aquisição da Clínica Delfin.
O saldo de Obrigações tributárias, no período analisado, teve um aumento de R$ 19,6
milhões. A aquisição da Clínica Delfin respondeu por parte deste aumento ao passo que o
restante foram referentes à expansão das atividades da própria Companhia.
O passivo não circulante sofreu uma redução de R$ 66,6 milhões. Desta redução cabe
destacar a conta que teve a maior variação, no caso, a conta de empréstimos e
financiamentos.
As outras linhas dentro de passivo não circulante de forma geral ficaram bastante
estáveis no período.
O patrimônio líquido aumentou de R$ 733,0 milhões em 2015 para R$ 1.211,9 milhões
no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, devido, em grande parte, à abertura de
capital da Companhia e também, em menor escala, à aquisição da Clínica Delfin, que
teve impacto no capital social, com a emissão de novas ações devido à combinação de
negócios.
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Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de
2015 e de 2014
ATIVOS

31.12.2015

31.12.2014

Caixa e equivalentes de caixa

21.920

42.209

Aplicações financeiras

3.672

5.474

Contas a receber

155.592

120.055

Estoques

4.203

5.836

Ativo financeiro

2.806

1.241

Instrumento financeiro derivativo

8.270

-

Impostos a recuperar

13.217

15.051

Outras contas a receber

6.246

10.258

Total dos ativos circulantes

215.926

200.124

Aplicações financeiras vinculadas

2.763

-

Depósitos judiciais

15.149

14.990

Garantia de reembolso de contingências

158.041

203.781

Imposto de renda e contribuição social diferidos

50.182

48.423

Outras contas a receber

8.039

6.000

Ativo financeiro

13.254

6.139

Instrumento derivativo financeiro

21.050

-

Imobilizados

411.211

351.375

Intangível

640.737

632.995

Total dos ativos não circulantes

1.320.426

1.263.703

TOTAL DOS ATIVOS

1.536.352

1.463.827

CIRCULANTES

NÃO CIRCULANTES

Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 houve uma variação no
ativo total da Companhia, de R$ 72,5 milhões, representando um aumento de 5,0% no
período.
No ativo circulante a conta Caixa e Equivalentes de Caixa teve variação negativa no
montante de R$ 20,3 milhões no período analisado devido, principalmente, aos
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investimentos realizados na aquisição de máquinas e equipamentos sendo que tais
investimentos também impactaram as contas do ativo não circulante, como Imobilizado e
o Ativo financeiro.
O ativo não circulante aumentou de R$ 1.263,7 milhões em 2014 para R$ 1.320,4
milhões, representando um aumento de 4,5%. As contas mais afetadas foram o
Imobilizado, Garantia de reembolso de contingências e o Intangível. Os investimentos
mencionados

no

parágrafo

anterior,

relacionados

às

aquisições

de

máquinas,

principalmente, fizeram com que o ativo Imobilizado tivesse um aumentou de R$ 59,8
milhões.
Cabe ressaltar que a linha de Garantia de reembolso de contingências teve uma redução
de R$ 45,7 milhões devido às baixas de contingências realizadas após a aquisição do
CDB.
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2015

31.12.2014

Fornecedores

51.108

43.691

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

28.209

22.560

Empréstimos e financiamentos

79.654

90.702

Obrigações tributárias

16.263

8.309

Parcelamento de impostos

1.256

1.719

Contas a pagar – aquisição de empresas

4.354

7.998

Outras contas a pagar

6.133

10.512

Total dos passivos circulantes

186.977

185.491

Empréstimos e financiamentos

385.790

239.666

Parcelamento de impostos

7.177

5.633

Contas a pagar – aquisição de empresas

29.456

38.060

Provisão para riscos legais

178.570

224.199

Outras contas a pagar

15.382

27.459

Total dos passivos não circulantes

616.375

535.017

Capital social integralizado

299.249

273.552

Capital social a integralizar

(1.201)

-

Reservas de capital

2.910

31.723

CIRCULANTES

NÃO CIRCULANTES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Reserva de instrumento patrimonial decorrente de
combinação de negócios

471.680

471.680

Ações em tesouraria

(23.897)

(21.274)

Reservas de lucros

-

3.077

Prejuízos acumulados

(32.664)

(22.974)

Total de Patrimônio líquido dos acionistas controladores

716.077

735.784

Participação dos acionistas não controladores

16.923

7.535

Total do patrimônio líquido

733.000

743.319

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.536.352

1.463.827

O saldo de passivo circulante permaneceu praticamente estável entre os anos de 2015 e
2014, com um ligeiro aumento de R$ 1,5 milhões de reais. Por um lado, houve uma
redução nos empréstimos de curto prazo, devido à amortização de dívidas, totalizando
uma redução de R$ 11,5 milhões no período em questão. Por outro, houve aumento nas
contas de Fornecedores, Obrigações tributárias e Salários, obrigações sociais e
previdenciárias, totalizando R$ 21,0 milhões. Estes aumentos estão correlacionados com
o crescimento da receita da Companhia no período, conforme anteriormente citado, de
78%.
A linha de passivo não circulante sofreu uma variação positiva, no período analisado, de
R$ 81,4 milhões. Tal variação teve como origem, em grande parte, a movimentação no
saldo de empréstimos, que teve um aumentou de R$ 137,4 milhões devido à captação
realizada no período para financiar os investimentos da Companhia e, por outro lado,
houve uma redução de R$ 45,6 milhões na linha de Provisão para riscos legais. Tal
redução ocorreu devido à baixa de provisões que foram constituídas após as aquisições
ocorridas, principalmente, entre os anos de 2013 e 2014 ultrapassaram o prazo limite
para realização os riscos provisionados.
O patrimônio líquido sofreu uma redução de R$ 10,3 milhões devido ao prejuízo ocorrido
no período, que somou R$ 11,4 milhões.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e de
2013
ATIVOS

31.12.2014

31.12.2013

Caixa e equivalentes de caixa

42.209

51.974

Aplicações financeiras

5.474

-

CIRCULANTES
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Contas a receber

120.055

87.242

Estoques

5.836

3.611

Ativo financeiro

1.241

-

Impostos a recuperar

15.051

11.456

Outras contas a receber

10.258

16.463

Total dos ativos circulantes

200.124

170.746

Depósitos judiciais

14.990

2.987

Garantia de reembolso de contingências

203.781

18.495

Imposto de renda e contribuição social diferidos

48.423

33.581

Outras contas a receber

6.000

6.791

Ativo financeiro

6.139

-

Imobilizados

351.375

219.799

Intangível

632.995

137.040

Total dos ativos não circulantes

1.263.703

418.693

TOTAL DOS ATIVOS

1.463.827

589.439

NÃO CIRCULANTES

Entre os anos de 2014 e 2013 o ativo da Companhia aumentou de R$ 589,4 milhões em
2013 para R$ 1.463,8 milhões em 2014 em decorrência, principalmente, da aquisição do
CDB.
O ativo circulante teve um aumento, no período, de R$ 29,4 milhões, impactado
fortemente pelo aumento no saldo de Contas a receber e Outras contas a receber, após a
aquisição do CDB, que totalizaram um aumento de R$ 26,6 milhões.
Os ativos não circulantes sofreram grande aumento no período analisado, chegando ao
saldo de R$ 1.263,7 milhões em 2014, ante R$ 418,7 milhões em 2013. A aquisição do
CDB foi responsável pelo aumento do ativo não circulante, cujas principais variações se
deram nas linhas de: Intangível, devido ao ágio da transação (R$ 451,1 milhões), ativo
imobilizado que variou R$ 131,6 milhões no período e em Garantias de reembolso de
contingências no montante de R$ 185,3 milhões.
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2014

31.12.2013

Fornecedores

43.691

28.372

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

22.560

17.642

CIRCULANTES
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Empréstimos e financiamentos

90.702

43.687

Obrigações tributárias

8.309

18.772

Parcelamento de impostos

1.719

711

Contas a pagar – aquisição de empresas

7.998

11.486

Outras contas a pagar

10.512

12.649

Total dos passivos circulantes

185.491

133.319

Empréstimos e financiamentos

239.666

102.237

Partes relacionadas

-

1.623

Parcelamento de impostos

5.633

7.688

Contas a pagar – aquisição de empresas

38.060

43.119

Provisão para perdas em controladas

-

-

Provisão para riscos legais

224.199

19.261

Outras contas a pagar

27.459

2.702

Total dos passivos não circulantes

535.017

176.630

Capital social integralizado

273.552

218.231

Capital social a integralizar

-

-

Reservas de capital

31.723

31.473

Reserva de instrumento patrimonial decorrente de
combinação de negócios

471.680

-

Ações em tesouraria

(21.274)

(324)

Reservas de lucros

3.077

33.006

Prejuízos acumulados

(22.974)

(9.705)

Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores

735.784

272.681

Participação dos acionistas não controladores

7.535

6.809

Total do patrimônio líquido

743.319

279.490

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.463.827

589.439

NÃO CIRCULANTES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Assim como no ativo, o passivo da Companhia foi fortemente impactado pela aquisição
do CDB. O passivo circulante teve um aumento de R$ 52,2 milhões, em grande parte
devido ao aumento no endividamento de curto prazo da Companhia, que teve um
aumento de R$ 47,0 milhões.
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O passivo não circulante, por sua vez, teve um aumento R$ 358,4 milhões entre 2013 e
2014, devido, majoritariamente, aos aumentos nos saldos de empréstimos de longo
prazo e à provisão para riscos legais, que aumentaram, respectivamente, R$ 137,4
milhões e R$ 204,9 milhões. Ambos foram impactados pela aquisição do CDB, ao passo
em que a Companhia assumiu a dívida que era do CDB e também fez provisões para
riscos legais em decorrência da aquisição.
Por fim, o patrimônio líquido teve um aumento de R$ 463,8 milhões no período
analisado, também devido à aquisição do CDB que adicionou R$ 471,7 milhões no saldo
de Instrumento patrimonial decorrente de combinação de negócios.
Fluxos de caixa
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa:
31.12.2016

31.12.2015

28.767

(11.429)

54.367

35.701

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

-

1.160

Valor Residual de ativos imobilizados baixados e
investimentos

34.937

14.544

Encargos financeiros e variação cambial

(22.444)

99.152

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

80.251

-

Resultado em participação societária

(10.319)

-

Reversão de contas a pagar aquisição de empresas

-

(12.961)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

7.506

8.695

Provisão para honorários advocatícios

-

111

Redução ao valor recuperável dos ativos

1.688

-

PIS/COFINS/ISS diferidos

4.452

-

Imposto de renda e contribuição social

(18.341)

(5.371)

Ações Restritas

1.551

-

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
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Contas a receber

(56.662)

(44.232)

Estoques

(948)

1.633

Impostos a Recuperar

(9.609)

-

Ativo financeiro

(45.457)

(8.680)

Depósitos judiciais

910

-

Garantias e Provisões para riscos

(5.126)

-

Outros ativos

2.495

3.296

Fornecedores

12.435

7.417

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

5.962

5.649

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos

17.466

9.593

Outros passivos

5.368

(4.083)

Dividendos recebidos

9.868

-

Opções de ações pagas

(11.932)

-

Imposto de renda e contribuição social pagos

(8.391)

(1.639)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais

78.974

98.556

(Aumento) redução de aplicação financeira

(27.338)

(961)

Aquisição de controladas, líquido do caixa recebido

(2.091)

-

Adiantamentos a Partes relacionadas

(9.089)

-

Recompra de ações de acionistas

-

-

Aquisição de investimentos

(6.500)

-

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

(105.617)

(102.784)

Caixa líquido aplicado nas (gerados pelas) atividades de
investimento

(150.635)

(103.745)

Aumento de capital

280.451

24.496

Gasto com emissão de ações

(22.525)

-

Ações em tesouraria

1.128

(7.559)

Transações com acionistas

-

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO

-
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(1.567)
Recompra de ações

-

(27.000)

Valores recebidos de empréstimos, líquidos

156.023

133.597

Amortização de empréstimos e financiamentos, debêntires
e derivativos

(159.062)

(93.659)

Juros pagos

(45.374)

(50.022)

Amortização de contas a pagar por aquisição de empresas

-

(3.003)

Partes Relacionadas

-

-

Aportes líquidos de acionistas não controladores

-

8.050

Caixa líquido gerado pelas (gerados nas) atividades de
financiamento

209.074

(15.100)

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

137.413

(20.289)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do período

21.920

42.209

No fim do período

159.333

21.920

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

137.413

(20.289)

Atividades operacionais
O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais foi de R$ 79 milhões no exercício de
2016 comparado ao caixa líquido gerado de R$ 98,5 milhões no período anterior. Este
decréscimo deveu-se, principalmente, a despesas com assessores, auditores e advogados
relacionadas a aquisição da clínica Delfin em 11 de março de 2016, no valor de R$ 7,1
milhões e ao aumento significativo do ativo financeiro (Capex da RBD – a PPP na Bahia),
conforme esperado pelo contrato da licitação.
Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 150,6 milhões em 2016
comparado a um caixa líquido aplicado de R$ 103,7 milhões no período de 2015,
refletindo principalmente os recursos captados no IPO e a variação decorrente na linha
de aplicações financeiras.
Atividades de financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$ 209,1 milhões em
2016 comparado a uma geração negativa de R$ 15,1 milhões no período de 2015,
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representando uma entrada de R$280,4 milhões, que reflete principalmente os recursos
captados no IPO.
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro
de 2014
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014.
31.12.2015

31.12.2014

(11.429)

(4.337)

Depreciação e amortização

35.701

36.582

Opções outorgadas reconhecidas

1.160

250

Custo residual de ativo imobilizado baixados

14.544

1.804

Encargos financeiros

99.152

36.297

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

Resultado em participação societária

-

-

Perda com dividendos desproporcionais

-

-

Reversão de contas a pagar aquisição de empresas

(12.961)

-

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

8.695

4.992

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários

111

109

Provisão para honorários advocatícios

-

1.850

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(5.371)

(17.122)

Contas a receber

(44.232)

(2.946)

Estoques

1.633

(2.225)

Outros ativos

3.296

19.207

Ativo financeiro

(8.680)

(7.399)

Fornecedores

7.417

(15.319)

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

5.649

(4.417)

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos

9.593

(11.417)

Outros passivos

(4.083)

15.416

Redução (aumento) nos ativos operacionais:

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Despesas financeiras pagas
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Dividendos recebidos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais

(1.639)

(3.631)

98.556

47.694

Aumento (redução) em aplicações financeiras

(961)

(5.330)

Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido

-

2.075

Partes relacionadas

-

239

Adição em investimentos, líquida

-

-

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

(102.784)

(125.649)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(103.745)

(128.665)

Aumento de capital

24.496

-

Ações em tesouraria

(7.559)

(13.382)

Recompra de ações

(27.000)

-

Valores recebidos de empréstimos, líquidos

133.597

193.162

Amortização de empréstimos e financiamentos

(93.659)

(41.369)

Juros pagos

(50.022)

(16.501)

Amortização de contas a pagar por aquisição de empresas

(3.003)

(12.569)

Dividendos pagos

-

(39.033)

Partes relacionadas

-

-

Aportes líquidos de acionistas não controladores

8.050

898

Juros sobre o capital próprio pagos

-

-

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

(15.100)

71.206

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA

(20.289)

(9.765)

No início do exercício

42.209

51.974

No fim do exercício

21.920

42.209

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA

(20.289)

(9.765)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 98,5 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2015 comparado ao caixa líquido gerado de R$ 47,7
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milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento na
geração de caixa de R$ 50,8 milhões.
Tal acréscimo deveu-se, principalmente, a aquisição do CDB em 14 de novembro de
2014.
Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 103,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado a um caixa líquido
aplicado de R$ 128,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
representando um aumento na aplicação de caixa de R$ 25,0 milhões.
Tal decréscimo deveu-se, principalmente, à uma variação positiva na linha de aquisição
de ativo imobilizado e intangível no valor de R$ 22,9 milhões.
Atividades de financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$ 15,1 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado a um caixa líquido gerado
de R$ 71,2 milhões em 31 de dezembro de 2014, representando uma diminuição de
caixa aplicado nas atividades de financiamento no montante de R$ 86,3 milhões.
Tal decréscimo deveu-se, principalmente, a uma redução na captação de novos
financiamentos no valor de R$ 59,6 milhões menor que no período anterior.
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro
de 2013
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013.
31.12.2014

31.12.2013

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

(4.337)

26.803

36.582

26.323

250

1.500

1.804

849

36.297

8.278

Resultado em participação societária

-

-

Perda com dividendos desproporcionais

-

-

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício
com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais:
Depreciação e amortização
Opções outorgadas reconhecidas
Custo residual de ativo imobilizado baixados
Encargos financeiros
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Reversão de contas a pagar aquisição de empresas

-

-

4.992

1.134

109

(163)

1.850

-

(17.122)

(8.375)

Contas a receber

(2.946)

(40.271)

Estoques

(2.225)

1.532

Outros ativos

19.207

(9.600)

Ativo financeiro

(7.399)

-

(15.319)

5.890

(4.417)

5.478

(11.417)

14.645

15.416

(16.910)

-

-

Imposto de renda e contribuição social pagos

(3.631)

-

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais

47.694

17.113

(5.330)

-

2.075

(56.204)

239

5.227

-

-

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

(125.649)

(61.402)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(128.665)

(112.379)

-

-

(13.382)

-

-

-

Valores recebidos de empréstimos, líquidos

193.162

118.501

Amortização de empréstimos e financiamentos

(41.369)

(10.115)

Juros pagos

(16.501)

(3.371)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Provisão para honorários advocatícios
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Redução (aumento) nos ativos operacionais:

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e previdenciárias
Obrigações tributárias e parcelamento de impostos
Outros passivos
Despesas financeiras pagas
Dividendos recebidos

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento (redução) em aplicações financeiras
Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido
Partes relacionadas
Adição em investimentos, líquida

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Ações em tesouraria
Recompra de ações
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Amortização de contas a pagar por aquisição de empresas

(12.569)

-

Dividendos pagos

(39.033)

(15.728)

-

-

898

5.058

-

(6.433)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

71.206

87.912

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA

(9.765)

(7.354)

No início do exercício

51.974

59.328

No fim do exercício

42.209

51.974

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA

(9.765)

(7.354)

Partes relacionadas
Aportes líquidos de acionistas não controladores
Juros sobre o capital próprio pagos

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 47,7 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2014 comparado ao caixa líquido gerado de R$ 17,1
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, representando um aumento na
geração de caixa de R$ 30,6 milhões, ou 178,9%.
Tal acréscimo deveu-se, principalmente, às aquisições realizadas ao longo do ano de 2013
e a aquisição do CDB em 14 de novembro de 2014.
Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 128,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 comparado a um caixa líquido
aplicado de R$ 112,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013,
representando um aumento na aplicação de caixa de R$ 16,3 milhões.
Tal acréscimo deveu-se principalmente ao investimento realizado em expansão orgânica
com a compra e instalação de novos equipamentos de imagem.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$ 71,2 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 comparado a R$ 87,9 milhões em 31 de
dezembro de 2013, representando uma queda de caixa gerado nas atividades de
financiamento no montante de R$ 16,7 milhões.
Tal queda deveu-se, principalmente, a um aumento na distribuição de dividendos no
valor de R$ 23,3 milhões.
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a. Resultados das operações do emissor
Somos a segunda maior rede 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 acreditamos ser a terceira maior prestadora 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 44 cidades do Brasil, onde está presente através das 24 marcas
regionais.
Em 2016 a Alliar realizou cerca de 3,3 milhões de atendimentos, crescendo tanto em
imagem como em análises clínicas. Referente aos serviços de análises clínicas, a
companhia realiza, em média, 7 milhões exames por ano em um mercado estimado pela
ANS de 658 milhões exames, representando um market share de cerca de 1,0%. Em
dezembro de 2016, 40 unidades da companhia ofereciam esse tipo de exame de um
total de 112 unidades, representando uma oportunidade estratégica de expansão desse
serviço nas demais unidades.
No geral, nossas linhas de negócio foram responsáveis por uma receita líquida de
R$ 951,5 milhões em 2016, de R$ 699,7 milhões em 2015 e R$ 393,1 milhões em 2014.
No geral, as atividades operacionais da Companhia são afetadas por diversos fatores
macroeconômicos e operacionais, dentre os quais:
 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 pode influenciar a
receita de prestação de serviços e o prazo de recebimento pela prestação de serviços.
Em compensação a esse fato a Companhia possui uma base de unidades e seus clientes
dispersa pelo país, o que minimiza de forma relevante o risco de não recebimento;
 a situação do nosso parque de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação.
A Receita de prestação de serviços do grupo depende da disponibilidade de aparelhos
de diagnósticos em condições normais de operação para realização de exames;
 a disponibilidade dos nossos fornecedores, incluindo os médicos parceiros que
realizam os laudos dos exames e o parceiro processador de Análises Clínicas. O
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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. 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 Diretoria 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 estejam de
acordo com as expectativas da Companhia.
O preço dos serviços da companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes
pagadoras, utilizando como base os índices de inflação oficiais do país.
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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
Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2016, os índices de preços
mostraram inflação em queda pela primeira vez em anos. Os custos e despesas da
Companhia são impactados principalmente pela inflação nas cidades onde a Companhia
está presente. Em um cenário de aumento de inflação generalizado no Brasil, é possível
que a companhia não consiga 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 parcela
do endividamento líquido indexadas 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.
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a. Introdução ou alienação de segmento operacional.
Desde a sua constituição, a Companhia atua apenas em um segmento operacional: medicina
diagnóstica.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
Operações societárias ocorridas em 2013 e 2014:
Em 2013 e 2014, a Companhia celebrou contratos de compra e venda de ações / cotas, tendo
por objeto a aquisição do capital social de empresas de seu ramo de atuação, cuja atividade
principal são serviços de análise clínica e serviços de diagnósticos em geral, conforme
percentuais descritos no quadro abaixo. Todas as controladas operam no país.

Grupo

Nome da controlada

Contrapartidas
% de
Data do
transferidas (em
participação investimento
R$ mil)

CDB

Centro de Diagnóstico Brasil (“CDB”)

100%

14/11/2014

527.000

Nuclear

Nucleminas Medicina Nuclear

100%

28/11/2013

Nuclear

Científica

100%

28/11/2013

Nuclear

Nuclear Medcenter

100%

28/11/2013

CDI

Centro de Diagnóstico por Imagem

100%

11/10/2013

Pro Imagem

Pró Imagem Exames Complementares
(Taubaté)

100%

01/07/2013

Pro Imagem

Pró Ressonância Ltda. (Taubaté)

100%

01/07/2013

Pro Imagem

Pró Imagem Ltda. (Pinda)

100%

01/07/2013

Pro Imagem

Pró R M Diagnósticos Avançados Ltda.
(Pinda)

100%

01/07/2013

Sonograff

Sonograff Vale do Aço Ltda.

100%

16/07/2013

1.401

ECO

Ecoclínica Ltda.

70%

27/05/2013

15.022

UMDI

Unidade Mogiana de Diagnóstico por
Imagem S/A.

100%

13/06/2013

56.755

Gold
Imagem

Gold Imagem Diagnósticos Médicos

100%

05/03/2013

Gold
Imagem

Imagem Centro de Diagnóstico (Limeira)

100%

05/03/2013

Gold
Imagem

Instituto de Diagnóstico Gold Imagem (Rio
Claro)

100%

05/03/2013

5.459

12.067

28.330

7.714
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Gold
Imagem

Setra Prestação de Serviços Radiológicos

100%

05/03/2013

SJT

Serviços de Radiologia São Judas Tadeu
Ltda.

100%

16/01/2013

15.919

Em 11 de setembro de 2014, a Companhia constituiu a Rede Brasileira de Diagnósticos SPE
S.A, que tem como finalidade a concessão administrativa para gestão e operação de serviços
de apoio ao diagnóstico por imagem junto à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(“SESAB”). Suas atividades operacionais foram iniciadas em 28 de maio de 2015.
Operações societárias ocorridas em 2016:
No dia 10 de março de 2016 foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin
(Delfpar S.A., Delfin Imagem S.A. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.) e a Companhia. O
acordo prevê a aquisição de 8 unidades de atendimento de medicina diagnóstico por
imagem, localizadas no Estado da Bahia e do Rio Grande do Norte.
A operação prevê a aquisição da holding do Grupo Delfin pela Companhia, empresa Delfpar
S.A., e a entrada dos acionistas desta empresa no quadro societário da Alliar através de
emissão de ações, passando a Companhia a ser detentora da totalidade das ações de
emissão.

Ativos adquiridos e passivos assumidos
(Em milhares de R$)

Valor justo

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques

902
9.435
28.382
680

Impostos a recuperar

3.547

Partes relacionadas

3.358

Outras contas a receber

5.843

Depósitos judiciais

7.811

Impostos diferidos

4.427

Investimentos

1.875
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Imobilizado

52.524

Intangível

20.966

Total

139.750

Passivos
Fornecedores

5.722

Empréstimos e financiamentos

28.941

Debêntures

36.103

Salários e encargos

6.565

Obrigações tributários

9.186

Imposto diferido
Parcelamentos
Partes relacionadas
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
Outras obrigações
Total
Ativos líquidos adquiridos

11.420
1.464
474
24.608
3.934
127.417
11.333

c. Eventos ou operações não usuais.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou operações não usuais.
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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 2014, de 2015, e de 2016 foram preparadas e estão apresentadas de acordo
com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting
Standards – IFRS) emitidas pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis (International
Accounting Standards Board – IASB) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais, não houve alteração nas práticas contábeis adotadas pela
Companhia.
c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
No relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes aos exercíccios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016,
respectivamente, foram feitas ênfases devido às suas reapresentações em decorrância de
reclassificações, ajustes e divulgações adicionais. Não foram emitidas ressalvas nos relatórios
acima referidos.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas, detidas diretamente pela companhia ou indiretamente, por
meio de suas controladas.
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo
método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é
mensurada pelo valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos
transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos na data de aquisição e devidos aos então
acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do controle da
adquirida.
Os ativos, passivos de uma controlada são mensurados pelo respectivo valor justo na data de
aquisição. Qualquer excesso do custo de aquisição sobre o valor justo dos ativos líquidos
identificáveis adquiridos é registrado como ágio. Nos casos em que o custo de aquisição seja
inferior ao valor justo dos ativos líquidos identificados, a diferença apurada é registrada como
ganho na demonstração dos resultados do período em que ocorre a aquisição.
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de
avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos,
com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações financeiras consolidadas. Itens significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo intangível e de sua
recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, assim como
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para
contingências. Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados pelos seus
valores justos ao resultado financeiro do exercício.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras consolidadas
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais incluem as
disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que
estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Os Diretores da Companhia elaboram as
demonstrações financeiras com todas as informações relevantes que correspondem às
utilizadas em sua gestão, e somente elas, estão sendo evidenciadas.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia entende que não existam itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras apresentadas.
a. Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
Não aplicável, tendo em vista que todos os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou
indiretamente, aparecem no seu balanço patrimonial.
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável, tendo em vista que não há itens que não tenham sido evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
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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 que alteram ou poderão alterar as receitas,
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
b. Natureza e o propósito da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas,
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
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 que alteram ou poderão alterar as receitas,
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.8 - Plano de Negócios
a. Investimentos
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
A Companhia, desde 2011, vem investindo significativamente em crescimento orgânico e por
meio de aquisições. A movimentação do ativo imobilizado abaixo demonstra a transformação da
Companhia e o volume desses investimentos nos últimos anos:

(Em milhares de
R$)

Saldo em
31/12/2015

Adições

Baixas

Depreciação

Adição por
combinação
de negócio

Saldo em
31/12/2016

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros

87.234

28.302

(2.617)

(3.614)

-

104.764

Máquinas e
equipamentos

278.662

55.674

(28.890)

(41.819)

52.819

320.788

Móveis e utensílios

15.494

1.895

(46)

(2.198)

-

11.709

Equipamento de
informática

12.899

6,769

(2.554)

(4.200)

-

7.683

4.476

739

(47)

(502)

-

4.339

11.916

2,268

-

-

-

14.184

530

344

-

(84)

-

739

411.211

95.991

(34.154)

(52.417)

52.819

464.206

Instalações
Adiantamento a
fornecedores
Outros
Total

Consolidado
Saldo em
31/12/2014

Adições

Benfeitorias em imóveis de
terceiros

55.523

34.393

Máquinas e equipamentos

258.127

Móveis e utensílios
Equipamento de
informática

(Em milhares de R$)

Instalações
Veículos
Obras em Andamento
Outros

Depreciações

Saldo em
31/12/2015

-

(2.682)

87.234

59.300

(14.238)

(24.527)

278.662

14.948

2.509

-

(1.963)

15.494

13.546

2.864

-

(3.511)

12.899

4.812

166

-

(502)

4.476

552

-

(306)

(246)

-

3.282

8.634

-

-

11.916

585

-

-

(55)

530

Baixas
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Total

351.375

107.866

(14.544)

(33.486)

411.211

Consolidado
(Em milhares de
R$)

Saldo em
31/12/2013

Adição por
combinação
de negócios

Saldo em
31/12/2014

Adições

Baixas

Depreciações

28.451

27.518

-

(446)

-

55.523

157.143

63.424

(1.804)

(32.341)

71.705

258.127

Móveis e
utensílios

13.546

1.833

-

(431)

-

Equipamento de
informática

13.467

2.338

-

(2.259)

-

2.638

2.638

-

(464)

-

4.812

648

44

-

(140)

-

552

-

-

-

-

624

-

-

(39)

-

585

219.799

97.795

(1.804)

(36.120)

71.705

351.375

Adição por
combinação
de negócios

Saldo em
31/12/2013

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros
Máquinas e
equipamentos

Instalações
Veículos
Obras em
Andamento

3.282

Outros
Total

14.948
13.546

3.282

Consolidado
Saldo em
01/01/2013

Adições

Baixas

Depreciações

Benfeitorias
em imóveis de
terceiros

15.370

14.356

-

(1.275)

-

28.451

Máquinas e
equipamentos

101.284

37.522

(849)

(20.975)

40.161

157.143

Móveis e
utensílios

10.167

4.353

-

(974)

-

13.546

Equipamento
de informática

11.786

4.011

-

(2.330)

-

13.467

3.024

3

-

(389)

-

2.638

667

137

-

(156)

-

648

1.656

1.626

-

-

-

3.282

662

-

-

(38)

-

624

(Em milhares
de R$)

Instalações
Veículos
Obras em
Andamento
Outros
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10.8 - Plano de Negócios
Total

144.616

62.608

(849)

(26.137)

40.161

219.799

O plano de investimento da Companhia para os próximos anos é continuar investindo e
crescendo, seja organicamente ou por meio de aquisições, conforme vem sendo realizado
desde 2011.
(ii) fontes de financiamento dos investimentos
Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria
Companhia, com empréstimos, financiamentos e emissão de valores mobiliários.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia não está realizando nenhum desinvestimento relevante.
b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do
emissor
A aquisição do CDB já comentada nesse Formulário, está impactando positivamente a
capacidade da Companhia em ofertar analises clinicas nas demais unidades de atendimento da
Companhia que ainda não ofertavam analises clinicas. Até a aquisição do CDB em 14 de
novembro de 2014, apenas as unidades de atendimento da Companhia em Belém – PA
ofertavam analises clinicas.
A aquisição do Delfin já comentada nesse Formulário, está impactando positivamente a
capacidade da Companhia de crescimento na região nordeste do Brasil principalmente no
estado da Bahia.
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 no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados
Não aplicável, uma vez que atualmente não há projetos realizadas pela Companhia que já
tenham sido divulgadas.
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(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou, nos 3 (três) últimos exercícios
sociais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

Descrição das Transações e base para a elaboração das Informações Financeiras
Consolidadas Pro Forma
a)

Descrição das transações

As demonstrações do resultado consolidado não auditadas levantadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2015 do Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e Controladas (“CID” ou
“Companhia”) e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 refletem a transação
detalhada a seguir:
Em 10 de março de 2016, ocorreu a incorporação da Delfpar S.A. (“Delfpar”), sociedade por
ações com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Avenida Antonio Carlos Magalhães
pela Companhia, com a consequente extinção da Delfpar e a versão do seu acervo líquido para
a Companhia. Para fins de incorporação, foi utilizado laudo preparado por avaliadores
independentes, a valores contábeis, na data-base de 31 de janeiro de 2016. A Delfpar era
controladora de 99,99% das ações da controlada Delfin Imagem S.A. (“DISA”), que em razão
da incorporação tornou-se controlada da Companhia juntamente de suas controladas.
A aquisição descrita acima resultou em uma combinação de negócios de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios e a IFRS 3 - “Business
Combination”, uma vez que a Companhia passou a deter o controle das entidades do Grupo
Delfin. Como resultado, e seguindo os preceitos do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) e da
IFRS 3, os ativos e passivos líquidos (acervo líquido) das entidades do Grupo Delfin foram
avaliados ao seu valor justo (“fair value”) e alocados conforme laudo de avaliação preparado
por especialistas.
Para fins de incorporação, foi utilizado laudo preparado por avaliadores independentes, a
valores contábeis, na data-base de 31 de janeiro de 2016. O valor do acervo líquido contábil foi
de R$ 11.333, utilizado para o aumento de capital da Companhia.
O valor total da aquisição foi determinado com base no valor econômico da Delfpar na data da
aquisição, por ser o dado verificável disponível e representativo do valor do negócio. Assim, o
valor da aquisição foi estabelecido em R$ 184.094.
Os ativos e passivos adquiridos reconhecidos na data de aquisição podem ser assim
demonstrados:

10.03.2016
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques

902
9.435
28.382
680
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Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

10.03.2016
3.547
3.358
5.843
7.811
4.427
1.875
52.524
20.966
139.750

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Salários e encargos
Obrigações tributárias
Imposto diferido
Parcelamentos
Partes relacionadas
Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
Outras obrigações

5.722
28.941
36.103
6.565
9.186
11.420
1.464
474
24.608
3.934
128.417

Ativos líquidos adquiridos

i)

11.333

Composto por: (a) direito de utilização da marca DELFIN, por prazo indeterminado,

sendo considerado como tendo vida útil indefinida; e (b) valor do contrato com o Hospital São
Rafael para prestação de serviços médicos relacionados à medicina diagnóstica, por prazo
indeterminado, sendo, portanto, considerado como tendo vida útil indefinida.
Na referida combinação de negócios foi apurado ágio, conforme segue:

Descrição

R$

Contrapartida transferida em caixa e ações
Contrapartida a transferir (a)
Assunção de dívida
Total das contraprestações
Mais: Participação de não controladores na adquirida
Menos: Valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos
Saldo de ágio reconhecido no intangível
ii)

168.786
9.412
5.896
184.094
9.030
(11.333)
181.791

As contraprestações a transferir referem-se à valores a pagar a prazo.

O ágio por expectativa de rentabilidade futura (“goodwill”) foi mensurado e reconhecido, na
data da aquisição, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico CPC
15 (R1) - Combinação de Negócios e a IFRS 3 - “Business Combination”. A mensuração da
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participação de acionistas não controladores também foi efetuada pelo seu valor justo na data
de aquisição, de acordo com esse mesmo pronunciamento técnico.
A Companhia contratou especialistas de mercado para poderem proceder com a avaliação e
mensuração dos ativos e passivos assumidos a valores justos, de acordo com o CPC 15 (R1) –
Combinação de negócios. A administração da Companhia até a data destas informações
intermediárias ainda não havia concluído a revisão da mensuração efetuada pelos especialistas
contratados. Segundo o CPC 15, o período de mensuração é o que se segue à data da
aquisição, durante o qual o adquirente pode ajustar os valores reconhecidos por uma
combinação de negócios. Desta forma, a Companhia procedeu com o registro dos valores
provisórios dos saldos apurados na combinação de negócios, que de acordo com as alocações
iniciais identificadas pelos especialistas, foram divididos entre: ágio ( goodwill), marcas e
contratos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos passivos foram constituídos sobre a diferença
entre o valor justo dos ativos identificáveis e adquiridos e os respectivos valores contábeis
desses ativos, uma vez que as bases fiscais destes não foram afetadas pela combinação de
negócios e, consequentemente, geraram diferenças temporárias. Esses impostos diferidos
foram constituídos utilizando-se a alíquota de 34% sobre a mais valia dos ativos,
independentemente do regime de tributação utilizado pelas entidades controladas. O valor do
imposto de renda e contribuição social diferidos passivos será realizado contabilmente à medida
que os ativos imobilizados sejam depreciados, ou no caso de o investimento ser vendido pela
controladora.
a)

Base para elaboração das informações financeiras consolidadas “pro forma”

As informações financeiras consolidadas “pro forma” da Companhia relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2015 são derivadas das seguintes demonstrações financeiras históricas:


Demonstrações financeiras consolidadas históricas da Companhia relativas ao exercício

findo em 31 de dezembro de 2015, de 2014 e de 2013 elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“International Financial Reporting Standards” ou “IFRS”)
emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” e com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, auditadas, cujo relatório de auditoria datado de 02 de dezembro de 2016,
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, de 2014 e de 2013. Conforme
descrito na nota explicativa nº 3, essas demonstrações financeiras foram alteradas e estão
sendo reapresentadas para refletir reclassificações, ajustes e divulgações adicionais, as quais
estão detalhadas na referida nota explicativa. A opinião não está ressalvada em função deste
assunto.


Demonstrações

financeiras

consolidadas

históricas

da

Delfin

Imagem

S.A.

e

Controladas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elaboradas de acordo
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas, cujo relatório de auditoria datado de
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28 de agosto de 2016 inclui ênfases sobre os seguintes fatos: (i) conforme divulgado nota
explicativa no 6 às demonstrações financeiras, a controlada indireta Delfin Médicos Associados
Ltda. e a Delfin Bahia Diagnóstico por Imagem Ltda. possuem como únicos clientes o Hospital
São Rafael e o Hospital da Bahia, respectivamente. Consequentemente, qualquer interpretação
ou análise sobre essas demonstrações financeiras devem levar em consideração essas
circunstâncias; e (ii) Em 29 de março de 2016, foi emitido relatório de auditoria, com ênfase
quanto ao mesmo assunto anteriormente mencionado e ressalva quanto à limitação de escopo
pela não obtenção de evidência de auditoria para validação do saldo das contas a receber da
controlada Delfin Médicos Associados Ltda., sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Delfin Imagem S.A. e Controladas. Conforme descrito na nota explicativa n o
3.11, essas demonstrações financeiras foram alteradas e estão sendo reapresentadas para
refletir a correção de erro de conciliação e ajuste das contas a receber descritos na referida
nota explicativa. Consequentemente, a ressalva relacionada com o referido assunto contida na
opinião anteriormente emitida não é mais necessária e, portanto, a nova opinião constante
deste relatório não contém ressalva.
As informações financeiras consolidadas “pro forma” da Companhia relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2016 são derivadas das seguintes informações financeiras históricas:


Informações contábeis intermediárias consolidadas históricas da Companhia relativas ao

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas de acordo com o CPC 21 (R1) e
com norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitidas pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”, auditadas, cujo relatório de auditoria datado de 22 de
março de 2017 não contém ressalva;


Informações financeiras intermediárias de propósito especial históricas da Delfin

Imagem S.A. e Controladas, relativas ao período findo em 10 de março de 2016; preparadas de
acordo com o CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, somente com o objetivo de permitir
que a Companhia elaborasse sua demonstração do resultado consolidado “pro-forma”; as quais
foram revisadas por nós e cujo relatório de revisão datado de 28 de agosto de 2016 possui
ressalva sobre o fato de que em função do propósito em que foram preparadas, não foi
apresentado o balanço patrimonial, as informações comparativas, a demonstração das
mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos resultados abrangentes, a demonstração
dos fluxos de caixa para o período de 1 de janeiro a 10 de março de 2016 e as respectivas
notas explicativas, conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) –
Demonstração Intermediária. O relatório inclui ainda ênfase sobre o fato de que duas
controladas da Companhia possuem elevado grau de concentração de suas operações
vinculadas a dois hospitais. Consequentemente, qualquer interpretação ou análise sobre essas
informações financeiras intermediárias de propósito especial, devem levar em consideração
essas circunstâncias.
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As

informações

financeiras

consolidadas

“pro

forma” não auditadas da Companhia

compreendem a demonstração do resultado consolidado “pro forma” referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, elaborada e apresentada exclusivamente para fins
informativos no pressuposto da aquisição do controle das entidades do Grupo Delfin, como se
ambas as transações tivessem ocorrido em 1º de janeiro de 2015. Estas informações
financeiras consolidadas “pro forma” não devem ser utilizadas como indicativo de futuras
demonstrações financeiras consolidadas ou interpretadas como demonstrações do resultado
e/ou posição patrimonial e financeira efetiva da Companhia.
As

informações

financeiras

consolidadas

“pro

forma” não auditadas da Companhia

compreendem também a demonstração do resultado consolidado “pro forma” referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada e apresentada exclusivamente para fins
informativos no pressuposto da aquisição do controle das entidades do Grupo Delfin, como se
ambas as transações tivessem ocorrido em 1º de janeiro de 2016. Essas informações
financeiras consolidadas “pro forma” não devem ser utilizadas como indicativo de futuras
demonstrações financeiras consolidadas ou interpretadas como demonstrações do resultado
e/ou posição patrimonial e financeira efetiva da Companhia.
As demonstrações do resultado consolidado “pro forma” devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras históricas mencionadas anteriormente.
As informações financeiras consolidadas “pro forma” foram preparadas conforme a Orientação
Técnica OCPC 06 - Apresentação de Informações Financeiras “Pro Forma” emitida pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, com objetivo
exclusivo de inclusão no prospecto para Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.
Em 28 de agosto de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou e autorizou a
publicação das informações financeiras consolidadas “pro forma” não auditadas.
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Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Desta forma, a Companhia
optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas
controladas.

SP - 18510410v2
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
(a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de
Referência
Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções.
(b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões
que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções.
(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável tendo em vista que não divulgamos projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a) atribuições de cada órgão e comitê
A Administração da Companhia é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
Ainda, de modo a auxiliar os administradores e os Acionistas da Companhia, são instalados um
Comitê Médico, um Comitê de Aquisições e um Comitê de Riscos e Compliance em caráter
permanente.
Na data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal não está instalado.
Conselho de Administração
Composição
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 Brasil, 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.No mínimo,
20% (vinte por cento) dos membros devem ser Conselheiros Independentes (conforme definido
no Regulamento do Novo Mercado). Dessa forma, no mínimo 2 (dois) membros deverão ser
Conselheiros Independentes. O mandato unificado do Conselho de Administração é de 1 (um)
ano, sendo permitida a reeleição.
Caso ocorra a ausência ou impedimentos temporários do Presidente do Conselho de
Administração, o Vice-Presidente do Conselho de Administração deverá substituí-lo, sendo certo
que ambos não possuem voto de qualidade em caso de empate nas deliberações do Conselho
de Administração.
O conselheiro, em suas ausências ou impedimentos temporários, 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 conselheiro 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.
No caso de impedimento, ausência permanente ou renúncia de qualquer conselheiro 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 conselheiro eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º
e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual será substituído por seu suplente, caso este tenha
sido eleito nos termos da legislação aplicável.
Atribuições
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Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, por
deliberação tomada pela maioria de seus membros, a aprovação de qualquer das matérias
listadas abaixo:
(a)

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

(b)

contratação, alteração e rescisão de contratos comerciais, com clientes, fornecedores e

prestadores de serviços, não previstos no orçamento anual, cujo valor seja, de forma individual
ou agregada, superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em qualquer período de 12
(doze) meses;
(c)

contratação, alteração e rescisão 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$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) em qualquer período de 12 (doze) meses, quando não previsto no
orçamento anual;
(d)

aprovação de 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;
(e)

compra, venda, entrega ou constituição de ônus sobre ativos móveis (maquinário e

equipamentos), que não estejam previstos no orçamento anual, em projetos que excedam, de
forma individual ou agregada, o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no mesmo
exercício social;
(f)

contratação de avais, seguros, constituição de penhor ou emissão de títulos de crédito,

cujo valor seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em qualquer período de 12
(doze) meses, exceto se previsto no orçamento anual;
(g)

aprovação da concessão de avais, fianças ou outras garantias;

(h)

contratação ou dispensa de pessoal cuja soma da remuneração mensal no respectivo

ano, sem encargos, seja superior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(i)

eleição, substituição ou destituição dos membros da Diretoria;

(j)

fixação da política salarial e planos de incentivos aos empregados, médicos e Diretores;

(k)

atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não

especificados neste Estatuto Social;
(l)

aprovação do orçamento anual e suas respectivas alterações, em especial aquelas que,

no conjunto, signifiquem um aumento nas despesas ou investimentos em valor superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) por ano;
(m)

aprovação de associações ou joint ventures;
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(n)

aprovação da contratação e substituição de empresa de auditoria independente a qual

deverá necessariamente ser uma dentre Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, ou
PricewaterhouseCoopers;
(o)

aprovação da realização de acordos com credores para evitar a falência;

(p)

criação de comitês de assessoramento da Companhia, bem como a eleição de seus

membros e aprovação de seus respectivos regimentos internos;

(q)

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;
(r)

declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre

capital próprio;
(s)

aprovação da prática de doação a entidades beneficentes, membros de partidos

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;
(t)

aprovação das matérias previstas no Artigo 7º, conforme aplicável, e nos itens (a) a (s)

do Artigo 11, Parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, quando relacionadas a quaisquer
das Subsidiárias da Companhia;
(u)

definição da lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de

empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de
cancelamento de registro de companhia aberta e/ou saída do Novo Mercado; e
(v)

manifestação favorável ou contrária a respeito de qualquer oferta pública de aquisição

de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas
pela CVM.
O Conselho de Administração não possui regimento interno.
Diretoria
Composição
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A Diretoria é composta por, no mínimo, quatro e, no máximo, oito membros, pessoas naturais,
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração,
sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Médico, um Diretor Comercial,
um Diretor de Relações com Investidor e os demais Diretores sem designação específica,
podendo as funções de Diretor de Relações com Investidores ser acumuladas em outro Diretor,
com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Findos normalmente os
mandatos, permanecerão em seus cargos até a posse dos novos diretores eleitos.
Todos os Diretores 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.
Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, quando do Diretor Presidente ou
do Diretor Financeiro, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração
para que seja preenchido o cargo, e, nos demais casos, o Conselho de Administração, no
período máximo de 30 dias, elegerá um novo diretor para completar o mandato do Diretor
substituído.
A Diretoria será responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus
poderes de acordo com a lei, o Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração.
Compete aos Diretores - a qualquer diretor - a representação da companhia e a prática de atos
necessários para seu regular funcionamento, conforme o que faculta o artigo 144 e seguintes
da Lei das Sociedades por Ações.
A Diretoria não possui regimento interno.
Conselho Fiscal
O Estatuto prevê um Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e suplentes em igual
número, o qual só entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que os acionistas
reunidos em Assembleia Geral elegerem os respectivos membros titulares, fixando-lhes a
remuneração, conforme o que faculta o artigo 161 e seguintes da Lei das Sociedades por
Ações. As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades
da Administração da Companhia, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar
suas conclusões aos acionistas.
Na data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal não se encontra instalado.
Comitês
Não há previsão no estatuto social acerca dos Comitês existentes. O Comitê de Aquisições foi
instalado pelo Conselho de Administração e suas atribuições estão previstas em seu Regimento
Interno, conforme abaixo:
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Comitê de Aquisições:
O Comitê de Aquisições conta com regimento próprio aprovado pelo Conselho de Administração
em reunião datada de 19 de maio de 2011 (“Regimento do Comitê de Aquisições”), bem como
deverá observar o disposto nos acordos de acionistas da Companhia. O Regimento do Comitê
de Aquisições estabelece a finalidade, composição e forma de funcionamento, bem como as
competências do Comitê de Aquisições.
Constituído, inicialmente, em 19 de maio de 2011, o Comitê de Aquisições é um órgão de
assessoramento e instrução permanente cujas competências envolvem o auxílio na
coordenação e na avaliação de aquisições de novas sociedades pela Companhia.
O Comitê de Aquisições é constituído por 6 (seis) membros.
Não haverá qualquer hierarquia entre os membros do Comitê de Aquisições, os quais não terão,
em conjunto ou isoladamente, qualquer atribuição na administração da Companhia e nem
poderão representá-la na prática de quaisquer atos.
O prazo do mandato dos membros do Comitê de Aquisições coincidirá com o mandato dos
membros do Conselho de Administração, sendo admitida a recondução de seus membros.
Atribuições:
O Comitê de Aquisições, que deverá atuar sempre em consonância com os princípios da
proteção e valorização do patrimônio da Companhia, bem como de forma a otimizar o retorno
sobre os investimentos no longo prazo, terá ainda as seguintes atribuições e responsabilidades,
além de outras estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas no Regimento do Comitê de
Aquisições:
(i)

escolher e indicar o assessor econômico-financeiro a ser contratado pela Companhia
para prospectar, avaliar, assessorar e negociar a aquisição de uma empresa, localizada
no Brasil ou no exterior, que se dedique à atividade que seja estratégica para a
Companhia (“Operação Estratégica”);

(ii)

acompanhar, estudar e discutir os trabalhos do assessor econômico-financeiro,
recomendando a rescisão ou a renovação do contrato com o referido assessor;

(iii)

indicar a contratação dos assessores legais, fiscais e contábeis da operação;

(iv)

acompanhar e estudar o processo de negociação da Operação Estratégica;

(vi)

recomendar ou não a aprovação, pela Assembleia Geral da Companhia, da Operação
Estratégica.

Por fim, cumpre salientar que aos membros do Comitê de Aquisições é vedado o recebimento,
direto ou indireto, de qualquer remuneração por parte da Companhia ou de suas subsidiárias,
controladas, coligadas e/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para
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prestação de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza,
excetuados: (i) a remuneração auferida à título de pró-labore em contrapartida ao exercício de
certas funções para a Companhia ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob
controle comum; (ii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou
de distribuição de resultados a qualquer título; e (iii) os montantes fixos decorrentes de planos
de aposentadoria por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da
continuidade do exercício de seu cargo no Comitê.
Comitê Médico:
O Comitê Médico conta com regimento próprio aprovado pelo Conselho de Administração em
reunião datada de 11 de julho de 2011 (“Regimento do Comitê Médico”). O Regimento do
Comitê Médico estabelece a finalidade, composição e forma de funcionamento, bem como as
atribuições do Comitê Médico.
Constituído inicialmente em 24 de março de 2011, o Comitê Médico é um órgão colegiado de
assessoramento e instrução permanente, não remunerado, que atuará (i) como órgão de
consulta da Diretoria da Companhia, devendo ser chamado a opinar, previamente, sobre
questões afetas às operações da Companhia e de suas controladas que envolvam atividades
relacionadas à prática médica; e (ii) como órgão responsável por indicar o Diretor Médico a ser
eleito pelo Conselho de Administração da Companhia.
Em caso de reeleição do Diretor Médico em mandato, a indicação do Comitê Médico somente
poderá ser vetada pelos FIPs Pátria se no exercício anterior o Diretor Médico não tiver
alcançado 70% de suas metas anuais.
O Comitê Médico é constituído por 7 (sete) membros, sendo a maioria médicos e todos eleitos
pelo Conselho de Administração, os quais serão majoritariamente pelos Senhores Sergio Tufik e
Roberto Kalil Issa. Caberá aos acionistas indicar 5 (cinco) membros do Comitê Médico, sendo
(a) 4 (quatro) membros indicados pelos Senhores Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa, os quais
deverão ser médicos radiologistas e (b) 1 (um) membro indicado pelos FIPs Pátria. Os demais 2
(dois) membros do Comitê Médico serão eleitos pelo Conselho de Administração, conforme
indicação dos demais acionistas signatários do acordo de acionistas.
Não há qualquer hierarquia entre os membros do Comitê Médico, os quais não têm, em
conjunto ou isoladamente, qualquer atribuição na administração da Companhia e nem poderão
representá-la na prática de quaisquer atos.
O prazo do mandato dos membros do Comitê coincidirá com o mandato dos membros do
Conselho, sendo admitida a recondução de seus membros.
Atribuições:
O Comitê Médico, que deverá atuar sempre em consonância com os princípios da proteção e
valorização do patrimônio da Companhia, bem como de forma a otimizar o retorno sobre os
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investimentos no longo prazo, terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras
estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia e/ou no Regimento do Comitê
Médico:
(i)

fixar diretrizes e políticas das práticas médicas da Companhia, com exceção da
remuneração dos médicos, que caberá ao Conselho;

(ii)

indicar, supervisionar e solicitar a substituição do Diretor Médico da Companhia, de
forma que o Conselho deverá aprovar ou reprovar, neste último caso, de forma
justificada, a respectiva decisão deste Comitê, sendo que em caso de reprovação, outro
nome deverá ser indicado pelo Comitê para nova deliberação do Conselho de
Administração;

(iii)

definir os padrões de qualidade dos exames médicos oferecidos pela Companhia e por
suas controladas ou coligadas, considerando-se os equipamentos que a Companhia
possui ou venha a possuir;

(iv)

controle da observância das normas éticas regulamentares da profissão médica; e

(v)

definir os equipamentos que deverão ser adquiridos pela Companhia ou por suas
controladas ou coligadas, respeitadas as necessidades médicas.

O Comitê Médico estabelecerá a frequência de suas reuniões ordinárias, devendo, entretanto,
realizar reuniões extraordinárias sempre que necessário. As reuniões deverão, ainda, realizar-se
previamente às reuniões do Conselho de Administração que tiverem por objeto a deliberação de
quaisquer matérias de competência do Comitê Médico e/ou à deliberação ou tomada de
decisões, pela Diretoria, em matérias afetas à competência do Comitê Médico.
Comitê de Riscos e Compliance:
O Comitê de Riscos e Compliance, constituído por 3 (três) membros, não remunerados, que
atua no acompanhamento e aconselhamento do Conselho de Administração nos assuntos
relativos aos relatórios contábeis e financeiros, administração de riscos e do canal de denúncia
de irregularidades e se reúne periodicamente desde 2012. Um calendário anual é definido para
as reuniões, que são realizadas mensalmente. No caso de não ocorrer determinada reunião
mensal, o Comitê de Riscos e Compliance, ainda assim, reportará diretamente ao Conselho de
Administração as informações necessárias sobre os assuntos que lhe compete. Na ocorrência de
temas que o Comitê de Riscos e Compliance entende ser de deliberação exclusiva do Conselho
de Administração, estes serão incluídos na pauta da reunião do Conselho de Administração.
O funcionamento e abrangência do Comitê de Riscos e Compliance conta com (i) Código de
Conduta e Ética; (ii) Política de Recebimento de Documentos Oficiais; (iii) Política de
Contratação de Empresas Médicas; (iv) Política de Contratos; (v) Cláusulas de Práticas de
Integridade, Anticorrupção e Responsabilidade Social; (vi) Práticas Contábeis; e (vii) outras
políticas internas que visam a melhoria contínua da Companhia.
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Para mais informações a esse respeito, vide seção 5 deste Formulário de Referência.
Atribuições:
O Comitê de Riscos e Compliance deverá atuar sempre em consonância com os princípios da
proteção e valorização do patrimônio da Companhia, bem como de forma a otimizar o retorno
sobre os investimentos no longo prazo. Além disso, possui as seguintes atribuições e
responsabilidades, além de outras que podem ser estabelecidas pelo Conselho de Administração
da Companhia:
(i)

todas as licenças e alvarás necessários à operação da Companhia;

(ii)

todas as certidões de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como acompanhar
a gestão das contas correntes de cada um dos CNPJs da Companhia em relação a cada
certidão, a fim de obter sua renovação no respectivo vencimento – seja ela negativa ou
positiva com efeito de negativa;

(iii)

todos os contratos de locação da Companhia, de forma a garantir a renovação dos
contratos, avaliando a necessidade de ingressar com Ações Renovatórias;

(iv)

acompanhar cumprimento da Política de Contratação de Empresas Médicas, avaliando a
necessidade de revisão de práticas;

(v)

revisar as Cláusulas de Compliance e Anticorrupção a serem incluídas nos contratos em
que a Companhia figura como parte; e

(vi)

acompanhar as contingências judiciais e administrativas da Companhia, com avaliação
dos riscos envolvidos e principais decisões, bem como eventual necessidade de
mudança de prática.

O Comitê de Riscos e Compliance não conta com um regimento interno próprio.

(b) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação
de comitês
O Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado nos últimos três exercícios sociais.
O Comitê de Aquisições foi criado em 19 de maio de 2011.
O Comitê Médico foi criado em 24 de março de 2011.
O Comitê de Riscos de Compliance foi criado em abril de 2012.

(c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê:
A fiscalização e avaliação da Diretoria e do Comitê de Aquisições, do Comitê Médico e do
Comitê de Riscos e Compliance é feita pelo Conselho de Administração, enquanto as atividades
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do Conselho de Administração da Companhia são fiscalizadas e avaliadas pela Assembleia
Geral.
A Companhia não adota uma política formal de avaliação aos membros dos comitês, entretanto
busca se pautar pelos valores e diretrizes previstas na sua política de avaliação, a que todos os
colaboradores da Companhia devem observar.
(d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, quatro e, no máximo, oito membros,
pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor Financeiro, um Diretor Médico, um Diretor Comercial, 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.
Compete ao 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.
Compete ao 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 pela saúde econômica e financeira; e (iii) gerenciar o orçamento, controlar
despesas, implantar controles e reportar o desempenho financeiro da Companhia.
Compete ao 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.
Compete ao Diretor Comercial, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas
pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operações
comerciais da Companhia; (ii) prestar informações atualizadas sobre as operações comerciais
da Companhia, e (iii) definir, implementar e gerenciar as estratégias relacionadas ao
relacionamento comercial da Companhia.
Compete ao 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, as BM&FBOVESPA 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
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BM&FBOVESPA, 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; e (iii) manter atualizado os registros da Companhia perante à CVM e à
BM&FBOVESPA.
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.

PÁGINA: 255 de 472

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

(a) Prazos de convocação
A Companhia adota os prazos previstos na Lei das Sociedades por Ações, e demais
normas aplicáveis, sendo que 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.
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei,
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.
Nos termos e para os fins da legislação aplicável, especialmente ao que concerne o artigo
124 da Lei das Sociedades por Ações, conforme aplicável, a CVM poderá, a seu
exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu Colegiado, a pedido de
qualquer acionista, e ouvida a companhia: (i) aumentar, para até 30 dias, a contar da data
em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à
disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de
convocação da assembleia geral de companhia aberta, quando esta tiver por objeto
operações que, por sua complexidade, exijam maior prazo para que possam ser
conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii) interromper, por até 15 dias, o curso do
prazo de antecedência da convocação de assembleia geral extraordinária de companhia
aberta, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembleia e, se
for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais
entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositivos legais ou
regulamentares.
A Companhia não adota práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação
societária.
(b) Competências
Observado o disposto no 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.
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto
Social, deliberar sobre as seguintes matérias:
I.
II.
III.
IV.

Tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer
do Conselho Fiscal, quando instalado;
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de
dividendos;
Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal;
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V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;
Reformar o Estatuto Social;
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;
Deliberar sobre a redução e o aumento do capital social acima do limite do capital
autorizado;
Deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou
parcial, transformação ou qualquer outro tipo de reestruturação societária
envolvendo a Companhia;
Deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM
ou a saída do Novo Mercado;
Atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia, bem como deliberar
sobre eventuais resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de
ações de emissão da Companhia;
Escolher a empresa especializada responsável pela preparação de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta, saída do Novo Mercado ou de realização de OPA, nos termos
do Capítulo VIII deste Estatuto Social, dentre as empresas indicadas em lista
tríplice pelo Conselho de Administração;
Deliberar 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;
Deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e
destituição de liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;
Deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de
autofalência pela Companhia;
Deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia;
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;
Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração; e
Resolver os casos omissos no Estatuto Social, observadas as disposições da Lei
das Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo Mercado.

(c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Os

documentos

estarão

disponíveis

em

ri.alliar.com

ou

http://ri.alliar.com/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=61238, bem como no website da

CVM
(www.cvm.gov.br);
http://www.bmfbovespa.com.br/).

e

website

da

BM&FBOVESPA

(
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Endereço Físico: Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana São Paulo/SP – CEP
04020-060.
(d) Identificação e administração de conflitos de interesses
Em novembro de 2013, o Comitê de Riscos e Compliance aprovou o Código de Conduta
e Ética nos Negócios da Alliar. Esse Código apresenta uma Política de Conflito de
Interesses, que trata de situações que envolvem conflitos de interesse e decisões
relacionadas às operações com partes relacionadas.
Para mais informações a esse respeito, vide seção 16 deste Formulário de Referência.
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto
A Companhia não possui nenhuma outra regra, política ou prática para solicitação de
procurações pela administração para o exercício do direito de voto nas assembleias
gerais.
(f) Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos termos e para os fins da legislação aplicável, especialmente ao artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por
procurador constituído há menos de um ano, que 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.
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por procurador
deverá depositar na sede da Companhia, até 48 horas antes da Assembleia Geral a que
se refere, o instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma do art. 126 da
Lei das Sociedades por Ações.
O procurador ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido
de documentos que comprovem sua identidade.
(g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por meio do envio do
boletim de voto à distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes
documentos à Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana São Paulo/SP – CEP
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04020-060, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores e assegurar que a
Companhia os receba até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral em questão:


Via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado;



Cópia autenticada dos seguintes documentos:

I.
II.

III.

para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) do acionista;
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;
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.

A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto assinados no
território brasileiro e a notarização e apostilamento daqueles assinados fora do país.
(h) Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de
voto a distância ou de participação a distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância.
(i) Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância
Nos termos do art. 21-L da ICVM 481/09, é facultado aos acionistas a inclusão nos
boletins de voto à distância disponibilizados por ocasião de assembleias gerais ordinárias
e extraordinárias (a) candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da
Companhia; e (b) propostas de deliberação. A inclusão de candidatos e propostas deverá
observar os percentuais do capital social previstos, respectivamente, nos Anexos 21-L-I e
21-L-II, da ICVM 481/09, com base no capital social da Companhia informado no item
17.1 deste Formulário de Referência.
A solicitação de inclusão deverá ser enviada, por escrito, por meio de correspondência ao
endereço: Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana São Paulo/SP – CEP 04020-060,
aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, A/C: Departamento de
Relações com Investidores, juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou
por meio do endereço eletrônico ri.alliar.com nos prazos previstos no artigo 21-L, § 1º, inc.
I e II da ICVM 481/09.
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A Companhia comunicará ao acionista, em até 3 (três) dias úteis do recebimento das
propostas, se as solicitações de inclusão são suficientes ou não para constarem no
boletim de voto a distância a ser divulgado pela Companhia.
(j) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
A Companhia não possui sistema destinado a receber e compartilhar comentários dos
acionistas sobre as pautas das assembleias, deixando apenas disponível toda a
documentação pertinente às matérias a serem discutidas nas Assembleias Gerais na
sede social da Companhia, no website ri.alliar.com, bem como nos websites da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br/
www.cvm.gov.br).
(k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do
direito de voto a distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas
em depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do
boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso
estes prestem esse tipo de serviço.
Os acionistas poderão também realizar um cadastro juntamente com obtenção de
certificado digital e realizar a transmissão de suas instruções de voto ao escriturador das
ações da Companhia, o Itaú. Informações sobre o cadastro e passo a passo para
emissão do certificado digital estão descritas no seguinte endereço:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
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O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11 (onze)
membros efetivos, pessoas naturais, residentes no Brasil, acionistas ou não, sendo um
Presidente do Conselho de Administração, um Vice-Presidente do Conselho de Administração e
os demais simplesmente Conselheiros, com mandato de um ano, todos eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, sendo admitida a reeleição.

a.

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando

entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias
O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por
seu Presidente ou por quaisquer 2 (dois) de seus membros.
As convocações serão feitas por escrito com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por
meio de carta, telegrama, fax, 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.
No último exercício social, os membros do Conselho de Administração da Companhia se
reuniram 29 vezes, das quais 6 foram reuniões ordinárias e 23 reuniões extraordinárias.
b.

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam

restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Os membros do Conselho de Administração eleitos pelos acionistas signatários do Acordo
deverão observar as deliberações tomadas em reunião prévia de tais Acionistas.
c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Em novembro de 2013, o Comitê de Riscos e Compliance aprovou o Código de Conduta e Ética
nos Negócios da Alliar (“Código de Conduta”). O Código de Conduta apresenta uma Política de
Conflito de Interesses, que trata de situações que envolvem conflitos de interesse e decisões
que compreendem potenciais conflitos de interesse em operações com partes relacionadas.

Nos termos da política, os conflitos de interesse se configuram quando uma parte não é
independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões
motivadas por interesses distintos daqueles da Companhia.
Havendo interesses conflitantes com os interesses da Companhia por parte de acionista ou
membro da administração (conselheiros e diretores), deve este manifestar, tempestivamente,
seu conflito de interesse ou interesse particular, declarando-se impedido de participar das
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
discussões e deliberações sobre o assunto. A manifestação da situação de conflito de interesses
deverá ser enviada ao seguinte endereço eletrônico: juridico@alliar.com.
Para mais informações a esse respeito, vide seção 16 deste Formulário de Referência.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, 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, do Regulamento de Arbitragem, do
Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado e conforme artigo 29
do estatuto social da Companhia.

PÁGINA: 263 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Frederico de Aguiar Oldani
253.515.048-47

Administrador de
Empresas

Pertence apenas à Diretoria

01/09/2017

até 24/04/2019

0

12 - Diretor de Relações com Investidores

01/09/2017

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2017

2 anos

0

19 - Outros Diretores

24/04/2017

Sim

0%

Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Expansão
Eduardo Margara da Silva
079.500.418-46

Engenheiro de
Produção

Não Aplicável

Diretor de Operações

Marcos Antonio Cominato

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2017

2 anos

0

19 - Outros Diretores

24/04/2017

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2017

2 anos

0

19 - Outros Diretores

24/04/2017

Sim

0%

037.935.928-63

Administrador de
Empresas

Não Aplicável

Diretor de Recursos Humanos

Juan Jose Cevasco Junior
258.288.338-71

Médico

Membro do Comitê Médico

Diretor Médico

Antônio Carlos Messias

Pertence apenas à Diretoria

28/06/2017

até a AGO de 2019

0

19 - Outros Diretores

28/06/2017

Sim

0%

24/04/2017

2 anos

0

24/04/2017

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2017

2 anos

0

19 - Outros Diretores

24/04/2017

Sim

0%

019.707.058-25

Economista

Diretor Administrativo
Fernando Machado Terni
012.608.578-16

Pertence apenas à Diretoria
Engenheiro Eletrecista 10 - Diretor Presidente / Superintendente

Não Aplicável
Roberto Kalil Issa Filho
291.322.488-14

Administrador de
Empresas

Membro do Comitê de Aquisições

Diretor Comercial

Geraldo Mol Starling Filho

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2017

2 anos

0

19 - Outros Diretores

24/04/2017

Sim

0%

599.911.196-04
Não Aplicável

Médico

Diretor Clínico
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Hélio Ferreira Lopes

19/05/1952

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

376.851.207-04

Médico

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Roberto Kalil Issa

26/12/1943

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

374.193.078-49

Médico

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Sérgio Tufik

23/02/1948

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

664.725.478-15

Médico

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

30/04/2018

Sim

0.00%

Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco

08/02/1974

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2019

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

275.156.618-95

Médica

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Daniel Rizardi Sorrentino

02/10/1980

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

220.617.998-92

Administrador de
Empresas

20 - Presidente do Conselho de Administração

30/04/2018

Sim

0.00%

Ricardo Leonel Scavazza

26/12/1977

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

148.090.838-02

Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Luis Filipe Frozoni Lomonaco

28/03/1980

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a AGO de 2019 0

286.814.928-61

Administrador de
Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2018

Sim

Sergio Brasil Tufik

11/01/1990

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a AGO de 2019 0

Não aplicável

Membro do Comitê Médico

Membro do Comitê Médico

Membro do Comitê Médico

Não Aplicável

Não Aplicável

0.00%
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões
0.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor
229.629.778-12

Descrição de outro cargo / função
Médico

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

Delfin Gonzalez Miranda

16/11/1951

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a AGO de 2019 0

035.745.475-87

Médico

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira

03/07/1979

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ou até a realização da
AGO de 2019

0

271.443.898-90

Engenheiro de
Produção

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2018

Sim

0.00%

Carlos Thiago de Souza Araujo

03/10/1984

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

30/04/2018

1 ano ao até a realização da
AGO de 2019

0

323.288.168-86

Administrador de
Empresas

30/04/2018

Sim

0.00%

Membro do Comitê Médico

Membro do Comitê Médico

Membro do Comitê Médico e Diretor de Planejamento Estratégico

Diretor de Planejamento Estratégico

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Frederico de Aguiar Oldani - 253.515.048-47
O Sr. Frederico de Aguiar Oldani é diretor financeiro da Alliar, onde também atua como diretor de relações com investidores e de expansão. Foi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Cia. Hering e
atuou como tesoureiro da AmBev, bem como gestor de riscos do grupo Telefônica. Sr. Frederico é formado em administração de empresas e pós-graduado em finanças. O Sr. Frederico informou à Companhia não
ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Frederico informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada.
Eduardo Margara da Silva - 079.500.418-46
O Senhor Eduardo Margara é engenheiro de produção e ocupa o cargo de Diretor de Operações da Companhia desde 01/10/2012, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Eduardo Margara ocupa ainda o
cargo de membro do Conselho de Administração da RBD SPE S.A., sociedade controlada pela Companhia. O Senhor Eduardo Margara informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em
processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Senhor Eduardo Margara informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Marcos Antonio Cominato - 037.935.928-63
O Senhor Marcos Cominato administrador de empresas e ocupa o cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia desde 28/01/2016, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Marcos Cominato ocupa
ainda o cargo de membro do Conselho de Administração da RBD SPE S.A., sociedade controlada pela Companhia. O Senhor Marcos Cominato informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação
criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. O Senhor Marcos Cominato informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada. *eleito pelos acionistas na assembleia, seguindo a chapa indicada pelo controlador.
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Juan Jose Cevasco Junior - 258.288.338-71
O Senhor Juan Jose Cevasco Junior é médico e ocupa o cargo de Diretor Médico da Companhia desde 28/01/2015, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Juan Cevasco informou à Companhia não ter
contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Juan Cevasco informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada.
Antônio Carlos Messias - 019.707.058-25
O Senhor Antonio Carlos Messias, economista, ocupa o cargo de Diretor Administrativo da Companhia desde Julho/2017, além de ser Diretor Administrativo da nossa marca Plani desde 2011. O Senhor Antonio
Carlos Messias informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Antonio Carlos Messias informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Fernando Machado Terni - 012.608.578-16
O Senhor Fernando Machado Terni é engenheiro eletricista e ocupa o cargo de Diretor Presidente da Companhia desde 09/08/2012, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Fernando Terni ocupa ainda o
cargo de membro do Conselho de Administração da RBD SPE S.A., sociedade controlada pela Companhia. O Senhor Fernando Terni informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em
processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Senhor Fernando Terni informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada. O Sr. Fernando
Terni figura como representado no Processo Administrativo nº. 08012.001377//2006-52, instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") com o objeto de investigar suposta violação à ordem
econômica, passível de enquadramento no artigo 20, inciso I c/c artigo 21, incisos I, III e VIII da Lei nº. 8.884/94, por conta de alegadas práticas de divisão de clientes e fixação de preços entre concorrentes
envolvendo aparelhos de direcionamento de energia elétrica isolado a ar. As acusações apresentadas contra o Sr. Fernando Terni se referem ao período que este ocupou cargo de diretor superintendente, não
estatutário, da empresa ABB Ltda., entre 1/11/1996 a 30/09/1999. O Sr. Fernando Terni apresentou defesa perante o CADE refutando as alegações que lhe são atribuídas naquele processo. O referido processo
ainda se encontra em fase de instrução perante a Superintendência Geral do CADE, sendo que não houve qualquer manifestação final do CADE sobre o mérito da investigação até a data deste Formulário de
Referência.Cumpre ressaltar que, caso haja condenação no âmbito desse processo, o Sr. Terni poderá estar sujeito a inabilitação para exercer cargo de administração em sociedade anônima.
Roberto Kalil Issa Filho - 291.322.488-14
O Senhor Roberto Kalil Issa Filho é administrador de empresas e ocupa o cargo de Diretor Comercial da Companhia desde 28/01/2015, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Roberto Kalil Filho ocupa
ainda o cargo de Diretor de Marketing do CDB desde 28/01/2015. O Senhor Roberto Kalil Issa Filho informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Roberto Kalil Filho
informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Geraldo Mol Starling Filho - 599.911.196-04
O Senhor Geraldo Mol Starling Filho é médico e ocupa o cargo de Diretor Clínico da Companhia desde 12/01/2011. O Senhor Geraldo Mol é sócio fundador da Companhia.
O Senhor Geraldo Mol informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Geraldo Mol informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Hélio Ferreira Lopes - 376.851.207-04
O Senhor Hélio Ferreira Lopes é médico e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 05/05/2016. Anteriormente o Senhor Hélio Lopes ocupava o cargo de Conselheiro da
Companhia. O Senhor Helio Lopes informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Hélio Lopes informou para todos os fins que não se considera uma pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Roberto Kalil Issa - 374.193.078-49
O Senhor Roberto Kalil Issa é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015. O Senhor Roberto Kalil é sócio da Companhia e fundador do CDB (TKS Sistemas
Hospitalares Ltda.), sendo também seu Diretor.
O Senhor Kalil informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Kalil informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Sérgio Tufik - 664.725.478-15
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O Senhor Sergio Tufik é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015.O Senhor Tufik é sócio da Companhia e fundador do CDB (TKS Sistemas Hospitalares Ltda.).
O Senhor Tufik informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Tufik informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco - 275.156.618-95
A Senhora Flavia Cevasco é medica e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015. A Senhora Flavia Cevasco não ocupa outros cargos na administração da Companhia.
A Senhora Flavia Cevasco informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A Senhora Flavia Cevasco informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Daniel Rizardi Sorrentino - 220.617.998-92
O Senhor Sorrentino é administrador de empresas e ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 30/04/2012, sendo também sócio do Pátria Investimentos, Gestora de Fundos
de Investimento em Participação. O Senhor Daniel Sorrentino ocupa ainda o cargo de membro do Conselho de Administração das empresas Bio Ritmo, Tenco, Zatix, DanicaZipco, AC Café, BSL, Elfa Participações,
Frooty, Natulab e Superfrio.
O Senhor Daniel Sorrentino informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Daniel Sorrentino informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Ricardo Leonel Scavazza - 148.090.838-02
O Senhor Ricardo Scavazza é administrador de empresas e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 12/01/2011, sendo também sócio do Pátria Investimentos, Gestora de
Fundos de Investimento em Participação. O Senhor Ricardo Scavazza ocupa ainda o cargo de membro do Conselho de Administração das empresas Bio Ritmo, Suppliercard, Tenco, Zatix, DanicaZipco, Alphaville,
BSL, Elfa, Superfrio, DFS e Clinicas do Brasil.
O Senhor Ricardo Scavazza informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Ricardo Scavazza informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Luis Filipe Frozoni Lomonaco - 286.814.928-61
O Senhor Luis Filipe Lomonaco é administrador de empresas e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 23/12/2016, sendo também sócio fundador da TreeCorp Investimentos. Atuou
nas empresas Estapar e Unilever. O Sr. Senhor Lomonacoinformou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Lomonaco informou para todos os fins que não se considera uma
pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Sergio Brasil Tufik - 229.629.778-12
Sergio Brasil Tufik formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Residente em radiologia pelo Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Pós
-graduado em administração geral de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
O Senhor Brasil Tufik informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Brasil Tufik informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Delfin Gonzalez Miranda - 035.745.475-87
O Senhor Delfin Gonzalez Miranda é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 23/12/2016. O Senhor Delfin Gonzalez é sócio da Companhia e fundador das clinicas Delfin
(grupo Delfin Miranda Gonzalez S.A.), sendo também seu Diretor Médico.
O Senhor Delfin Gonzalez informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Delfin Gonzalez informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira - 271.443.898-90
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O Senhor Fernando Pereira é engenheiro e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015, sendo também Diretor de Investimentos e Portfolio Manager no Pátria Investimentos,
Gestora de Fundos de Investimento em Participação. O Senhor Fernando Pereira ocupa ainda o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa Clinicas do Brasil. O Senhor Fernando Pereira informou
à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Fernando Pereira informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM
n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Carlos Thiago de Souza Araujo - 323.288.168-86
O Sr. Carlos Thiago de Souza Araujo é administrador de empresas e ocupa o cargo de Membro do Comitê Médico da Companhia desde 05/05/2016. Sr. Carlos Araujo exerce ainda a função de Diretor de
Planejamento Estratégico da Companhia. Anteriormente, o Sr Carlos Araujo atuou como diretor de relações com investidores da Alliar e como Vice-Presidente de Private Equity no Pátria Investimentos, Gestora de
Fundos de Investimento em Participação. O Sr. Carlos Araujo informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Carlos Araujo informou para todos os fins que não se considera uma
pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada. *Todos os conselheiros foram eleitos pelos acionistas da Cia. na AGOE de 30/abr/2018, seguindo
a proposta da administração.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

Percentual de
participação nas
reuniões

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Médico

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

13/12/1953

24/04/2017

3

Administrador de
Empresas

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

03/10/1984

24/04/2017

1

Médico

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

04/07/1959

24/04/2017

5

Médico

24/04/2017

até a AGO de 2018

16/11/1951

24/04/2017

1

Engenheiro de
Produção

24/04/2017

1 ano ou até a a AGO
de 2018

03/07/1979

24/04/2017

7

Médica

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

08/02/1974

24/04/2017

3

Médico

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

21/04/1973

24/04/2017

3

Administrador de
Empresas

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Arilton José dos Santos Carvalhal

Outros Comitês

791.477.638-68

Comitê de Aquisições

N/A
Carlos Thiago de Souza Araujo

Outros Comitês

323.288.168-86

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

Diretor de Planejamento Estratégico
Cláudio Otavio Prata Ramos

Outros Comitês

332.251.926-00

Comitê de Aquisições

Delfin Gonzalez Miranda

Outros Comitês

035.745.475-87

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Membro do Conselho de Administração
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira Outros Comitês
271.443.898-90

Membro do Comitê (Efetivo)

Comitê de Aquisiçoes

100.00%

Diretor Financeiro e Membro do Conselho de Administração
Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco

Outros Comitês

275.156.618-95

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

N/A
Juan Jose Cevasco Junior

Outros Comitês

258.288.338-71

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

Diretor Médico
Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz

Outros Comitês

Membro do Comitê (Efetivo)
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

Percentual de
participação nas
reuniões

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

04/08/1979

24/04/2017

2

Administrador de
Empresas

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

26/12/1943

24/04/2017

3

Administrador de
Empresas

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

21/07/1975

24/04/2017

3

Médico

24/04/2017

até a AGO de 2018

17/01/1990

24/04/2017

1

Médico

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

23/02/1949

24/04/2017

1

Médico

24/04/2017

1 ano ou até a AGO de 100.00%
2018

15/10/1957

24/04/2017

5

Outros cargos/funções exercidas no emissor
282.996.318-07

Comitê de Aquisições

Membro do Conselho de Administração
Roberto Kalil Issa

Outros Comitês

374.193.078-49

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Conselho de Administração
Roberto Kalil Issa Filho

Outros Comitês

291.322.488-14

Comitê de Aquisições

Membro do Comitê (Efetivo)

Diretor Comercial
Sergio Brasil Tufik

Outros Comitês

229.629.778-12

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Membro do Conselho de Administração
Sérgio Tufik

Outros Comitês

664.725.478-15

Comitê de Aquisições

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Conselho de Administração
Wilson Luiz Maksoud

Outros Comitês

200.660.901-72

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)

Não Aplicável
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Arilton José dos Santos Carvalhal - 791.477.638-68
O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal é médico e ocupa o cargo de Membro do Comitê de Aquisições da Companhia desde 19/04/2011. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal é sócio da Companhia e
fundador das clínicas Plani. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal informou para
todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Carlos Thiago de Souza Araujo - 323.288.168-86
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O Sr. Carlos Thiago de Souza Araujo é administrador de empresas e ocupa o cargo de Membro do Comitê Médico da Companhia desde 05/05/2016. O Sr. Carlos Araujo exerce ainda a função de Diretor de
Planejamento Estratégico da Companhia. Anteriormente, o Sr Carlos Araujo atuou como diretor de relações com investidores da Alliar e como Vice-Presidente de Private Equity no Pátria Investimentos, Gestora de
Fundos de Investimento em Participação. O Sr. Carlos Araujo informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Carlos Araujo informou para todos os fins que não se considera uma
pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Cláudio Otavio Prata Ramos - 332.251.926-00
O Senhor Claudio Otávio Prata Ramos é médico. O Senhor Claudio Ramos é sócio da Companhia e fundador das clínicas Cedimagem, sendo também o Diretor Médico dessa empresa desde a sua fundação.
O Senhor Claudio Ramos informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Claudio Ramos informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Delfin Gonzalez Miranda - 035.745.475-87
O Senhor Delfin Gonzalez Miranda é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 23/12/2016. O Senhor Delfin Gonzalez é sócio da Companhia e fundador das clinicas Delfin
(grupo Delfin Miranda Gonzalez S.A.), sendo também seu Diretor Médico.
O Senhor Delfin Gonzalez informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Delfin Gonzalez informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira - 271.443.898-90
O Senhor Fernando Pereira é engenheiro e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015, sendo também Diretor de Fusões e Aquisições no Pátria Investimentos, Gestora de
Fundos de Investimento em Participação. O Senhor Fernando Pereira ocupa ainda o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa Clinicas do Brasil.
O Senhor Fernando Pereira informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Fernando Pereira informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada
Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco - 275.156.618-95
A Senhora Flavia Cevasco é medica e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015. A Senhora Flavia Cevasca não ocupa outros cargos na administração da Companhia.
A Senhora Flavia Cevasca informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A Senhora Flavia Cevasca informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Juan Jose Cevasco Junior - 258.288.338-71
O Senhor Juan Jose Cevasco Junior é médico e ocupa o cargo de Diretor Médico da Companhia desde 28/01/2015, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Juan Cevasco informou à Companhia não ter
contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Juan Cevasco informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril
de 1999, conforme alterada
Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz - 282.996.318-07
O Senhor Luis Cruz é administrador de empresas e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 05/05/2016, sendo também Diretor de Fusões e Aquisições no Pátria Investimentos,
Gestora de Fundos de Investimento em Participação. O Senhor Luis Cruz é, ainda, conselheiro da MDT - Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A. e da Natulab.
O Senhor Luis Cruz informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Cruz informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos
da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Roberto Kalil Issa - 374.193.078-49
O Senhor Roberto Kalil Issa é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015. O Senhor Roberto Kalil é sócio da Companhia e fundador do CDB (TKS Sistemas
Hospitalares Ltda.), sendo também seu Diretor.
O Senhor Kalil informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Kalil informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Roberto Kalil Issa Filho - 291.322.488-14
O Senhor Roberto Kalil Issa Filho é administrador de empresas e ocupa o cargo de Diretor Comercial da Companhia desde 28/01/2015, sendo também sócio da Companhia. O Senhor Roberto Kalil Filho ocupa
ainda o cargo de Diretor de Marketing do CDB desde 28/01/2015. O Senhor Roberto Kalil Issa Filho informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Roberto Kalil Filho
informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Sergio Brasil Tufik - 229.629.778-12
Sergio Brasil Tufik formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Residente em radiologia pelo Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
Pós-graduado em administração geral de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
O Senhor Brasil Tufik informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Brasil Tufik informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Sérgio Tufik - 664.725.478-15
O Senhor Sergio Tufik é médico e atua como Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 28/01/2015.O Senhor Tufik é sócio da Companhia e fundador do CDB (TKS Sistemas Hospitalares Ltda.).
O Senhor Tufik informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Tufik informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Wilson Luiz Maksoud - 200.660.901-72
O Senhor Wilson Luiz Maksoud é médico e ocupa o cargo de Membro do Comitê Médico da Companhia desde 26/04/2013. O Senhor Wilson Maksoud é sócio da Companhia e fundador das clínicas Diimagem. O
Senhor Wilson Maksoud informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Wilson Maksoud informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Roberto Kalil Issa

374.193.078-49 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

275.156.618-95 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco
Membro do Conselho de Administração
Observação

O Sr. Roberto Kalil Issa é pai da Senhora Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco.
Administrador do emissor ou controlada

Roberto Kalil Issa

374.193.078-49 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

291.322.488-14 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Roberto Kalil Issa Filho
Membro da Diretoria
Observação

O Sr. Roberto Kalil Issa é pai do Senhor Roberto Kalil Issa Filho.
Administrador do emissor ou controlada

Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco

275.156.618-95 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

258.288.338-71 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Juan Jose Cevasco Junior
Membro da Diretoria
Observação

A Sra. Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco é esposa do Senhor Juan Jose Cevasco Junior.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

271.443.898-90

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira

Membro do Conselho de Administração e Diretor Financeiro e de Expansão da Companhia
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Observação

Administrador do Emissor

Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz

282.996.318-07

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Observação

Administrador do Emissor

Daniel Rizardi Sorrentino

220.617.998-92

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

148.090.838-02

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Ricardo Leonel Scavazza
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Observação

Administrador do Emissor

Delfin Gonzalez Miranda

035.745.475-87

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Delfin Imagem S.A.

13.493.939/0001-87

Observação

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira

271.443.898-90

Membro do Conselho de Administração e Diretor de Expansão da Companhia
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Gestor dos Fundos Investidores
Observação

N/A
Administrador do Emissor

Geraldo Mol Starling Filho

599.911.196-04

PÁGINA: 276 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro da Diretoria da Companhia
Pessoa Relacionada

Mol Starling Diagnósticos por Imagem

17.118.703/0001-11

Observação

N/A.
Administrador do Emissor

Cláudio Otavio Prata Ramos

332.251.926-00

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração da Companhia
Pessoa Relacionada

Prata Ramos Empreendimentos Imobiliários Ltda.

15.029.172/0001-65

Observação

N/A

Exercício Social 31/12/2014
Administrador do Emissor

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira

271.443.898-90

Membro do Conselho de Administração e Diretor de Expansão da Companhia
Pessoa Relacionada

Pátria Investimentos Ltda.

12.461.756/0001-17

Gestor dos Fundos Investidores
Observação

N/A
Administrador do Emissor

Geraldo Mol Starling Filho

599.911.196-04
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro da Diretoria da Companhia
Pessoa Relacionada

Mol Starling Diagnósticos por Imagem

17.118.703/0001-11

Observação

N/A
Administrador do Emissor

Cláudio Otavio Prata Ramos

332.251.926-00

Controle

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração da Companhia
Pessoa Relacionada

Prata Ramos Empreendimentos Imobiliários Ltda.

15.029.172/0001-65

Observação

N/A
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de
despesas suportadas pelos administradores

A Companhia mantém Apólice de Seguro de responsabilidade civil de administradores (D&O)
contratada com a AIG, válida até 24/04/2018, com limite máximo de indenização de
R$ 50.000.000,00 e prêmio líquido total de R$ 180.264,00, a qual é aplicável a todas as
empresas detidas direta ou indiretamente pela Companhia.
O seguro D&O garante à Companhia proteção financeira e também tranquilidade para que
todos os que ocupam cargos diretivos tomem as decisões diárias com serenidade, além de ser
visto como um benefício competitivo que propicia a retenção de profissionais qualificados.”

PÁGINA: 279 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

12.12 - Práticas de Governança Corporativa
Novo Mercado
Em 2000, a BM&FBOVESPA introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de
práticas de governança corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o
objetivo de estimular as companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e
adotar um nível de divulgação de informações adicional em relação ao exigido pela legislação.
Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que
se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança corporativa e exigências
de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral,
tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas
aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de
governança corporativa dentre os três segmentos.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a
determinadas regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigandose, por exemplo, a (i) emitir apenas ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25% de ações do
capital da Companhia em circulação; (iii) detalhar e incluir informações adicionais nas
informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as demonstrações financeiras consolidadas,
acompanhadas do relatório da administração ou comentário sobre o desempenho e do parecer
ou relatório de revisão especial dos auditores independentes inclusive em inglês, no prazo de
até quinze dias da divulgação das demonstrações financeiras pela Companhia em português. A
adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre a companhia, seus
administradores e acionistas controladores e a BM&FBOVESPA, além da adaptação do estatuto
da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado.
As regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às
atividades e situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para
os acionistas minoritários de participação na administração das companhias, entre outros
direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado são sucintamente descritas a seguir, às
quais também estaremos sujeitos.
Autorização para negociação no Novo Mercado
Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo
Mercado deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além
disso, a companhia deve, entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo
Mercado e adaptar seu estatuto às cláusulas mínimas exigidas pela BM&FBOVESPA. Com
relação à estrutura do capital social, deve ser dividido exclusivamente em ações ordinárias e
uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital social, deve ser mantida em
circulação pela companhia. Existe, ainda, uma vedação à emissão de partes beneficiárias (ou
manutenção em circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado.
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O conselho de administração de companhias autorizadas que terão suas ações negociadas no
Novo Mercado deve ser composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela assembleia geral,
com mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros
do Conselho de Administração, ao menos 20% devem ser Conselheiros Independentes.
Todos os novos membros do conselho de administração e da diretoria devem subscrever um
Termo de Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à
assinatura desse documento. Por meio do Termo de Anuência, os novos administradores da
companhia responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e
com o Regulamento do Novo Mercado.
Outras características do Novo Mercado
Entre os requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a
obrigação de efetivar ofertas públicas de ações sob determinadas circunstâncias, como, por
exemplo, quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de
em qualquer distribuição pública de ações a favorecer a dispersão acionária; (iii) extensão para
todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da alienação do
controle da companhia; (iv) obrigações de prestação de informações não financeiras a cada
trimestre, como, por exemplo, o número de ações detidas pelos administradores da companhia
e o número de ações em circulação; (v) dever de maior divulgação de operações com partes
relacionadas; e (vi) necessária vinculação da Companhia, seus acionistas, administradores e
membros do Conselho Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da
BM&FBOVESPA para a resolução de conflitos que possam surgir entre eles, relacionados ou
oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), BACEN e CVM, além daquelas constantes
do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
Adicionalmente, em decorrência da Resolução CMN 3.456/2007, que estabeleceu novas regras
de aplicação dos recursos das entidades fechadas de previdência privada, ações de emissão de
companhias que adotam práticas diferenciadas de governança corporativa, tais como aquelas
cujos valores mobiliários são admitidos à negociação no segmento especial Novo Mercado ou
cuja classificação de listagem seja Nível 1 ou Nível 2 de acordo com a regulamentação emitida
pela BM&FBOVESPA podem ter maior participação na carteira de investimento de tais fundos de
pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de governança corporativa
passaram a ser, desde a edição da referida Resolução, um investimento importante e atraente
para as entidades fechadas de previdência privada que são grandes investidores do mercado de
capitais brasileiro. Este fato poderá impulsionar o desenvolvimento do Novo Mercado,
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beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali negociados, inclusive a nossa.
Conforme disposto em nosso Estatuto Social, todos os direitos e garantias previstos no
Regulamento do Novo Mercado são disponibilizados aos nossos acionistas.
Alterações recentes no Regulamento de Listagem do Novo Mercado
Em maio de 2011, entrou em vigor o novo regulamento do Novo Mercado. Dentre as alterações
aprovadas, destacam-se principalmente aquelas relacionadas ao conselho de administração e à
limitação estatutária do exercício do direito de voto pelos acionistas.
Em relação ao exercício do direito de voto pelos acionistas, as principais alterações são (i) a
vedação ao estabelecimento de limitação de voto em percentual inferior a 5% do capital social,
ou seja, a companhia não poderá prever, em seu estatuto social, disposições que limitem o
número de votos de acionistas em percentuais inferiores a 5% do capital social, exceto em
casos de desestatização ou de limites previstos em lei ou regulamentação aplicável à atividade
desenvolvida pela companhia; (ii) exceto nos casos exigidos em lei ou regulamentação
aplicável, as companhias não poderão prever, em seus estatutos sociais, disposições que
estabeleçam quórum qualificado para a deliberação de matérias que devam ser submetidas à
assembleia geral de acionistas; e (iii) exceto nos casos previstos em lei ou regulamentação
aplicável, as companhias não poderão prever, em seus estatutos sociais, disposições que
impeçam o exercício de voto favorável ou imponham ônus aos acionistas que votarem
favoravelmente à supressão ou alteração de cláusulas estatutárias.
Já no que diz respeito ao conselho de administração, as principais alterações aprovadas são (i)
a vedação à acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e diretor
presidente ou principal executivo e (ii) a manifestação obrigatória do conselho de administração
sobre os termos e condições de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por
objeto as ações de emissão da companhia, levando em consideração o interesse do conjunto
dos acionistas.
Ressalta-se, ainda, outras alterações relevantes como a determinação de que as companhias
deverão divulgar as políticas adotadas sobre a negociação de valores mobiliários de sua
emissão, por parte da própria companhia, seu acionista controlador e administradores e, ainda,
o dever de elaborar e divulgar um código de conduta que estabeleça os valores e princípios que
orientam suas atividades.
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Em conformidade com o Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2017, seguem abaixo as informações
referentes às Assembleias Gerais da Companhia, realizadas nos exercícios sociais de 2014, 2015
e 2016:
Ato

Data de Realização

Quórum de

Instalação em

Instalação

Segunda
Convocação

Assembleia Geral

17/03/2014

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando
69,73% do capital
social votante

Assembleia Geral

30/04/2014

Presente acionistas

Ordinária e

representando mais

Extraordinária

de 2/3 do capital

N/A

social votante
Assembleia Geral

03/07/2014

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

30/10/2014

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

13/11/2014

Extraordinária
Assembleia Geral

Presente a totalidade

N/A

do capital social
14/11/2014

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

28/01/2015

Ordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

05/03/2015

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

29/04/2015

Presente acionistas

Ordinária e

representando mais

Extraordinária

de 2/3 do capital

N/A

social votante
Assembleia Geral

25/06/2015

Presente acionistas

N/A
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Extraordinária

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

26/11/2015

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

18/12/2015

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

28/01/2016

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

28/01/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe A represntando

Classe ‘A’

N/A

mais da metada das
ações preferenciais
Classe A

Assembleia Geral

28/01/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe B represntando

Classe ‘B’

N/A

mais da metada das
ações preferenciais
Classe B

Assembleia Geral

10/03/2016

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

10/03/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe A represntando

Classe ‘A’

mais da metada das

N/A

ações preferenciais
Classe A
Assembleia Geral

10/03/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe B represntando

Classe ‘B’

N/A

mais da metada das
ações preferenciais
Classe B
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Assembleia Geral

05/05/2016

Ordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

07/07/2016

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

26/08/2016

Extraordinária

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Assembleia Geral

26/08/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe A represntando

Classe ‘A’

mais da metada das

N/A

ações preferenciais
Classe A
Assembleia Geral

26/08/2016

Presentes acionistas

Especial de

preferencialistas

Preferencialistas

Classe B represntando

Classe ‘B’

mais da metada das

N/A

ações preferenciais
Classe B
Assembleia Geral
Extraordinária

03/10/2016

Presente acionistas

N/A

representando mais
de 2/3 do capital
social votante

Sérgio Tufik
O Sr. Sérgio Tufik, atual vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, é réu em
alguns processos de natureza cível e criminal envolvendo alegações de improbidade
administrativa e irregularidades em contratações com o poder público, sendo a grande maioria
delas na qualidade de presidente da AFIP – Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (“AFIP”),
dentre os quais estão:
Ações Populares n° 1047573-33.2015.8.26.0053 e n° 0464928-62.2015.8.19.0001
A primeira ação versa sobre supostas irregularidades no processo de contratação e celebração
do contrato de gestão firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a AFIP para a
prestação de exames clínicos e laboratoriais no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona
Norte-CEAC NORTE; por sua vez, a segunda ação popular versa sobre contratações da AFIP

PÁGINA: 285 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

12.13 - Outras informações relevantes
pelo Município do Rio de Janeiro para a prestação de exames clínicos e laboratoriais em duas
unidades básicas de saúde do Rio de Janeiro. Ambas as ações foram movidas pela mesma
autora.
Na primeira ação, a autora pleiteia a anulação do contrato de gestão com o consequente
ressarcimento do montante envolvido, pois o Governo do Estado de São Paulo não poderia ter
contratado a AFIP sem licitação, o qual dispensou o procedimento licitatório por considerá-las
emergenciais, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. A sentença do juízo de
primeira instância julgou improcedente o pedido da autora, que apelou, reiterando a tese de
ilegalidade na dispensa de licitação. Os autos então foram remetidos ao TJSP. Na segunda
ação, a autora pleiteia a anulação do contrato de gestão com o consequente ressarcimento do
montante envolvido, pois o Município do Rio de Janeiro não poderia ter contratado a AFIP sem
licitação, o qual dispensou o procedimento licitatório por considerá-las emergenciais, nos
termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. Esta ação ainda se encontra em fase inicial.
Em caso de condenação em qualquer destas ações, a AFIP poderia, em tese, ter direito de
regresso contra o Sr. Tufik em relação à devolução dos valores dos contratos. Os advogados
que representam o Sr. Sérgio nas referidas ações consideram que as chances de perda são
remotas.
Ação Civil Pública n° 0025005-33.2003.4.03.6100
O Sr. Tufik e a AFIP são corréus em uma ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, por supostas irregularidades em
convênios firmados pela AFIP, e o Ministério da Saúde entre 1991 e 1995. A sentença do juízo
de primeira instância reconheceu a prescrição, com o fundamento de que o último convênio
celebrado é datado de 1995, mas a ação foi proposta em 2003 – ou seja, depois de
transcorrido o prazo prescricional de 5 anos estabelecido no artigo 142 da Lei nº 8.112/90. Por
consequência, o juiz competente julgou extinto o feito quanto ao pedido de ressarcimento de
danos ao erário.
Após apresentação de recurso por parte do Ministério Público e pela União, o Tribunal Regional
Federal também reconheceu a prescrição e extinguiu a ação, ao fundamento de que esta foi
ajuizada após o decurso do prazo prescricional de cinco anos a partir da data do último
convênio.

Com isto, houve a remessa dos autos para apreciação do Superior Tribunal de

Justiça. Após, o STJ determinou que a ação voltasse ao TRF para que este se manifestasse em
relação à tese de que a prescrição seria contada a partir da ciência da irregularidade pela
autoridade pública competente e não da data do último convênio. O TRF ainda não proferiu
novo julgamento.
O Sr. Tufik poderia ser condenado às penalidades previstas na Lei de Improbidade
Administrativa, dentre as quais estão o ressarcimento integral do dano ao erário, se houver;
perda de eventual função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil; e
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proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente.

Segundo os advogados que o defendem, é grande a

possibilidade de se confirmar a decisão extintiva da ação.
Ação Civil Pública n° 0335822-47.2015.8.19.0001
O Sr. Tufik é, também, réu em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em curso na 8ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca do Rio de Janeiro - RJ, juntamente com a AFIP e outros corréus. No que diz respeito à
AFIP e ao Sr. Tufik, o Ministério Público do Rio de Janeiro alega que houve supostas
irregularidades em dois contratos firmados entre AFIP e Instituto SAS, o qual por sua vez havia
celebrado contratos de gestão com Município do Rio de Janeiro para a prestação de serviços
clínicos e laboratoriais a certas unidades de saúde, e pleiteia o ressarcimento de valores da
ordem de cerca de R$1,5 milhão, equivalente à soma dos valores recebidos pela AFIP. Na data
deste Formulário de Referência, a ação encontra-se em fase inicial e o Sr. Tufik ainda não foi
citado; portanto, não teve a oportunidade de apresentar sua defesa prévia, nos termos do
artigo 17, parágrafo 7º, da Lei nº 8.429/1992.

Após o recebimento da intimação e a

apresentação de defesa prévia, o juízo preliminar competente decidirá sobre a admissibilidade
da ação contra o Sr. Tufik.
Ação Penal n° 0024095-49.2012.8.26.0269
O Sr. Tufik é réu em ação criminal perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – SP,
juntamente com outros corréus. A denúncia imputa ao Sr. Tufik a prática de conduta delitiva
tipificada no artigo 288 do Código Penal, acusando-o de, supostamente, em associação com os
demais corréus, ter desviado recursos públicos destinados à saúde por intermédio de duas
entidades distintas, quais sejam, a SAS – Sistema de Assistência Social e Saúde e a ISAS –
Instituto SAS. Ainda, segundo a denúncia, haveria cooptação sistemática de agentes públicos
envolvendo um dos responsáveis pelo ISAS – Instituto SAS, por meio de pagamentos de
vantagens indevidas, o que proporcionaria o direcionamento de contratos com fraude em
licitações e superfaturamento na prestação de determinados serviços.
Cumpre destacar que a ação penal foi instaurada tendo como ponto inicial as investigações
denominadas Operação Atenas, que foram as mesmas investigações que deram ensejo à
propositura da ação civil pública mencionada acima (Processo n° 0335822-47.2015.8.19.0001),
e que, em caso de condenação, o Sr. Tufik poderá ser inabilitado para ocupar cargos de
administração de companhia aberta, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas.
Em defesa preliminar, Sr. Tufik postulou a suspensão condicional da pena, nos termos
autorizados pelo artigo 89 da Lei nº 9.099/1995. No entanto, até a data deste Formulário de
Referência, a denúncia não foi acolhida pelo juízo competente. Segundo os advogados que o
defendem, existem boas perspectivas no sentido de obter o reconhecimento da extinção da
punibilidade do Sr. Tufik.
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Ação Civil Pública n° 0021018-13.2008.4.03.6100
O Sr. Sérgio Tufik, na condição de vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
autorizou o ressarcimento de despesas pessoais contraídas pelo reitor da instituição. Em 2008,
o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra ambos – e
outros réus – buscando a condenação destes nas penas do artigo 12 da Lei de Improbidade
Administrativa.

Condenado, o Sr. Sérgio Tufik não interpôs recurso e pagou o valor da

condenação no montante de R$ 17 mil. O processo está encerrado em relação ao Sr. Sérgio
Tufik.
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(a) Objetivos da política ou prática de remuneração
A remuneração dos administradores da Companhia tem por objetivo recompensar os esforços
de cada profissional na gestão dos interesses da Companhia de acordo com suas atribuições e
responsabilidades. Com esse fim, busca incentivar o melhor desempenho de cada profissional
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
conselheiros independentes.
Os Comitês da Companhia não recebem e nem receberam qualquer remuneração em
decorrência do cargo de membro dos Comitês da Companhia.
(b) Composição da remuneração
(i) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um
A remuneração dos diretores estatutários e não estatutários é composta por pagamento de prólabore mensal ou salário, dependendo do regime de contratação, que tem por objetivo
remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas atribuições e
responsabilidades; e por remuneração variável, que consiste em um bônus anual ou
participação em resultados nos casos dos não estatutários, o qual pode variar de 0 até 15 vezes
o valor do pró-labore mensal ou salário, pago mediante alcance de metas pessoais e
corporativas. O bônus tem por objetivo gratificar o profissional pelo desempenho na gestão da
Companhia, bem como reter os profissionais que proporcionam tais resultados. São concedidos
aos Diretores os seguintes benefícios: Assistência Médica e Vale Refeição.
Os administradores que também fazem parte de algum comitê ou comissão interna não
recebem remuneração adicional por esta participação.
Com relação ao Conselho Fiscal, considerando que este não foi instalado no exercício findo em
31 de dezembro de 2016 e nem nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e
2013, a Companhia não possui elementos da remuneração e objetivos determinados para este
órgão.
(ii) Proporção de cada elemento na remuneração total

31 de dezembro de 2016
Orgão

Honorário Fixo Benefícios1

Variável

Conselho Fiscal

0%

0%

0%

Conselho de Administração

0%

0%

0%

Diretoria Estatutária

59,6%

2,6%%

37,8%

31 de dezembro de 2015
Orgão

Honorário Fixo Benefícios1 Variável
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Conselho Fiscal

0%

0%

0%

Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária

0%

0%

0%

49,0%

1,4%

49,6%

31 de dezembro de 2014
Orgão
Conselho Fiscal
Conselho de
Administração
Diretoria
Estatutária

Honorário Fixo Benefícios1 Variável
0%
0%
54,6%

0%
0%
1,8%

0%
0%
43,6%

(iii) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
O valor da remuneração é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado. O valor
da remuneração dos administradores pode ser reajustado anualmente mediante negociação
entre a Companhia e o administrador, com o objetivo de recompor a perda do valor monetário
decorrente da inflação.
Os diretores não estatutários, contratados pelo regime celetista tem sua remuneração
reajustada conforme convenção coletiva.
(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
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, 10 (dez) membros do Conselho de
Administração da Companhia não são remunerados, tendo em vista que também são acionistas
da Companhia.
(c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
O pró-labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas sim em
práticas de mercado. Apenas a remuneração variável referente a bônus é baseada em
desempenho.
Por ocuparem cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente
no resultado da empresa, o bônus desses administradores está atrelado, principalmente, às
metas da Companhia definidos nos indicadores de desempenho.
O indicador é composto de um gatilho determina nível mínimo de atingimento para elegibilidade
ao recebimento de bônus e seis metas.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
As metas corporativas 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 pagamento do bônus é composto pelo “Percentual Final de Resultado do
indicador somado ao “Percentual Final de Resultado das Metas específicas (metas relativas à
projetos e entregas especificas de cada Diretoria). O resultado dessa soma será multiplicado
pelo “Target” de múltiplos salariais de remuneração variável estabelecido de acordo com o
cargo do profissional, o qual pode variar de 0 a 15 vezes o valor do pró-labore mensal.
(d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
O pagamento do bônus destes administradores é dividido em apuração semestral e anual dos
resultados conforme metas estabelecidas sendo que no primeiro semestre o valor do
pagamento do bônus é de 35% do total variável de salário e os outros 65% é vinculado ao
atingimento das metas anuais apuradas no início do ano subsequente ao exercício encerrado.
(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 pessoais e
corporativas, que são determinadas anualmente pelo Conselho de Administração 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.
(f) Existência de remuneração
controladores diretos ou indiretos

suportada

por

subsidiárias,

controladas

ou

Não aplicável, tendo em vista que não há remuneração 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 aplicável, tendo em vista que não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à
ocorrência de determinado evento societário, tal como alienação do controle societário da
Companhia.

PÁGINA: 291 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

10,00

0,00

21,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Salário ou pró-labore

0,00

7.997.803,00

0,00

7.997.803,00

Benefícios direto e indireto

0,00

342.400,00

0,00

342.400,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.782.597,00

0,00

5.782.597,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

5.074.508,00

0,00

5.074.508,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.197.308,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Para a composição dos números
referente à 2017, tanto para a
remuneração fixa como para a
remuneração variável, estão inclusos
os devidos encargos sociais.

Total da remuneração

Os valores pagos a título
“outros” na composição da
remuneração variável, refere-se
à provisão esperada para 2017
de despesas com o plano de
incentivo de longo prazo (ações
restritas).

0,00

19.197.308,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

10,00

0,00

21,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Salário ou pró-labore

0,00

5.123.073,00

0,00

5.123.073,00

Benefícios direto e indireto

0,00

299.041,00

0,00

299.041,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

10.057.433,00

0,00

10.057.433,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.306.797,00

0,00

3.306.797,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

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

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.806.344,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros corresponde
à média anual apurada
mensalmente.
A participação em comitês refere-se
à remuneração fixa dos membros do
Conselho de Administração que
participam dos comitês.

Total da remuneração

O número de membros
corresponde à média anual
apurada mensalmente.
Os valores pagos a título
“outros” na composição da
remuneração fixa, refere-se ao
pagamento para quitação do
modelo do plano de opção de
ações.

0,00

O número de membros
corresponde à média anual
apurada mensalmente.

18.806.344,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

10,00

0,00

21,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Salário ou pró-labore

0,00

4.439.949,33

0,00

4.439.949,33

Benefícios direto e indireto

0,00

126.750,27

0,00

126.750,27

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.335.019,00

0,00

3.335.019,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

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

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.160.017,02

0,00

1.160.017,02

0,00

9.061.735,62

Observação

O número de membros corresponde
à média anual apurada
mensalmente.
A participação em comitês refere-se
à remuneração fixa dos membros do
Conselho de Administração que
participam dos comitês.

Total da remuneração

O número de membros
O número de membros
corresponde à média anual
corresponde à média anual
apurada mensalmente.
apurada mensalmente.
Remuneração baseada em
ações refere-se ao custo das
outorgas para a Companhia
relativo aos Incentivos de Longo
prazo.

0,00

9.061.735,62

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

7,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

0,00

7,00

0,00

7,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.431.687,75

0,00

3.431.687,75

Benefícios direto e indireto

0,00

115.557,12

0,00

115.557,12

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.727.602,24

0,00

1.727.602,24

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

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

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.013.194,27

0,00

1.013.194,27

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros corresponde
à média anual apurada
mensalmente.
A participação em comitês refere-se
à remuneração fixa dos membros do
Conselho de Administração que
participam dos comitês.
0,00

Versão : 9

O número de membros
O número de membros
corresponde à média anual
corresponde à média anual
apurada mensalmente.
apurada mensalmente.
Remuneração baseada em
ações refere-se ao custo das
outorgas para a Companhia
relativo aos Incentivos de Longo
prazo
6.288.041,38

0,00

6.288.041,38
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2017 (R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

11

10

0

21

Nº de membros remunerados

0

10

0

10

0,00

5.782

0

5.782

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.782

0,00

5.782

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas

0,00

6.802

0,00

6.802

Participação nos resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus
Valor

mínimo previsto
no
plano de remuneração

Valor

máximo
previsto
plano de remuneração

Valor

mínimo previsto
no
plano de remuneração

Valor

máximo
previsto
plano de remuneração

no

no

Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas fossem atingidas
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2016 (R$ mil)
Conselho de
Administração

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

12

10

0

22

0

10

0

10

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus
Valor mínimo previsto no
remuneração

plano de

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

0,00

4.265

0,00

4.265

0,00

4.265

0,00

4.265

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no
remuneração

plano de

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2015 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

11

9

0

20

0

9

0

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.144

0,00

4.144

0

4.144

0,00

4.144

Bônus
Valor mínimo previsto no
remuneração

plano de

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

3.335

3.335

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no
remuneração

plano de

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2014
(R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

5

7

0

12

Nº de membros remunerados

0

7

0

7

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus
Valor mínimo previsto no
remuneração

planode

Valor máximo previsto no planode
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas

0,00

2.553

0,00

2.553

0,00

2.553

0,00

2.553

Valor efetivamente reconhecido no
resultado

1.727

1.727

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no
remuneração

plano de

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
a. Termos e condições gerais
Em 26 de agosto de 2016, os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária aprovaram o cancelamento do atual plano de opção de compra de ações
da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 20 de dezembro de 2013, bem como aprovaram a criação do 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”).
O Conselho de Administração, de acordo com o Plano, terá amplos poderes para tomar
todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano e criará,
periodicamente, com base na política de remuneração da Companhia, programas de
concessão de Ações Restritas.
Para se tornar Participante de um dos programas, os executivos elegíveis devem ser
formalmente indicados pelo Conselho de Administração, nos termos definidos. O
Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os Participantes que
se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de
isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a
algum ou alguns.
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano, a
Companhia, sujeito à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em
tesouraria, por meio de operação privada, sem custo para os Participantes, nos termos
da Instrução CVM nº 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 nos termos do parágrafo abaixo.
As Ações Restritas adquiridas nos termos do Plano manterão todos os direitos
pertinentes à sua espécie, ressalvada eventual disposição em contrário estabelecida
pelo Conselho de Administração.
b. Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas às pessoas elegíveis
selecionadas 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
Por meio do Plano, a Companhia visa incentivar melhores desempenhos na gestão, no
alcance de resultado de longo prazo e no alinhamento de interesses com os acionistas,
o que a Companhia acredita que criará valor para a Companhia e seus acionistas no
longo prazo.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
d. Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano 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 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, poderão ser entregues aos Participantes um número total
de ações correspondentes a 3,5% (três por cento e cinco décimos) das ações do
capital social da Companhia, sendo que anualmente não serão outorgadas ações que
correspondam a mais de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) das ações do
capital social da Companhia, exceto pelas outorgas a serem realizadas no âmbito do
primeiro Programa do Plano aprovadas na reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de agosto de 2016, as quais poderão ser superiores a esse limite
anual.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Plano contempla a outorga de ações e não de 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 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.
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos
de Outorga, os direitos dos Participantes em relação às Ações Restritas somente serão
plenamente adquiridos se os Participantes permanecerem continuamente vinculados
como diretores, gerentes ou empregados de alto nível da Companhia ou suas
Controladas, pelo período compreendido entre a data de outorga e as datas a seguir:
(i) 1/3 (um terço) após o 1º aniversário da Data de Outorga;
(ii) 1/3 (um terço) após o 2º aniversário da Data de Outorga; e
(iii) 1/3 (um terço) após o 3º aniversário da Data de Outorga.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Uma vez satisfeitas as condições acima apresentadas, e desde que observados os
requisitos legais e regulamentares aplicáveis, a Companhia transferirá para o nome do
Participante as respectivas Ações Restritas, por termo lavrado no Livro de
Transferência de Ações Nominativas da Companhia, sem custo para o Participante.
critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

i.

Com exceção da primeira outorga, que se dará no momento e conforme o preço da
oferta inicial de ações da Companhia, o preço de referência por Ação Restrita, para os
fins do Plano, incluindo para cálculo do pagamento em dinheiro descrito no item (a)
acima, será equivalente à média ponderada das cotações das Ações no fechamento
nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de aquisição dos direitos relacionados às
Ações Restritas na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Excepcionalmente na primeira outorga, o Conselho de Administração pode definir como
preço de referência por Ação Restrita o preço por ação a ser publicado no Anúncio de
Início de Distribuição Pública no âmbito dos pedidos de abertura de capital da
Companhia e das ofertas públicas primária e secundária de distribuição de Ações da
Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, no
segmento do Novo Mercado.
critérios para fixação do prazo de exercício

j.

O plano 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.
k.

forma de liquidação

Não aplicável.
l.

restrições à transferência das ações

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
direitos de preferência em caso de alienação pelo Participante dessas mesmas Ações
Restritas.
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 extinguir-se-á
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes
casos:
(i) mediante o distrato do Contrato de Outorga;
(i) 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 forem
plenamente adquiridos na data de desligamento restarão automaticamente extintos, de
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
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 ressalvado, contudo, que eventual
alienação ou transferência de ações a Participante que não prestador de serviços da
Companhia dependerá de autorização da assembleia geral.
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 que ainda não forem
plenamente adquiridos na data de desligamento restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente – 2017
Conselho de
Administração
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
Diluição potencial no caso do
exercício de todas as opções
outorgadas

Diretoria Estatutária

11

10

0
Não houve exercício

8
Não houve exercício

Equivalente à media
Equivalente à media
ponderada das
ponderada das cotações das
cotações das ações
ações no fechamento dos
no fechamento dos
30 pregões anteriores a
30 pregões anteriores
cada aquisição
a cada aquisição
Não houve ações
perdidas no exercício

Não houve ações perdidas
no exercício

Ainda Não houve
exercício

Ainda Não houve exercício

Não houve ações
expiradas no
exercício

Não houve ações
expiradas no exercício

0

0

Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado em 31/12/2016
Conselho de
Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social

Diretoria
Estatutária

11
0
Não houve exercício
0

10
10
Não houve exercício
617.633

Não houve ações
(b) Das opções perdidas durante o exercício perdidas no exercício
social

Não houve ações
perdidas no exercício

(c) Das opções exercidas durante o
exercício social

Não houve exercício

(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

Não houve exercício

Não houve ações
expiradas no
exercício

Não houve ações
expiradas no exercício
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Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

0

0

Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado em 31/12/2015
Conselho de
Administração
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

Diluição potencial no caso do
exercício de todas as opções
outorgadas

Diretoria Estatutária

11

10

0

10

Não houve
exercício
0

Não houve exercício
399.597

Não houve
ações perdidas
no exercício

Não houve ações
perdidas no exercício

Não houve
ações perdidas
no exercício

Não houve ações
perdidas no exercício

Não houve
ações expiradas
no exercício

Não houve ações
expiradas no exercício

0

0,44%
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Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Outorga de opções de compras de
ações
Data de outorga

0

29/04/2015

Quantidade de opções outorgadas

0

170.796

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

0

Dependente da
ocorrência de evento
de liquidez

Prazo máximo para exercício das
opções

0

10 dias da data da
ocorrência do evento
de liquidez

Prazo de restrição à transferência das
ações

0

De acordo com o
determinado pelo
Conselho de
Administração

Valor justo das opções na data de cada
outorga

0

13,43

Remuneração baseada em ações do exercício social encerrado em 31/12/2014
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

5

7

Nº de membros remunerados

0

7

Preço médio ponderado de exercício:

Não houve
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

0

Não houve exercício
235.674

0

0

0

0
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(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

Diluição potencial no caso do
exercício de todas as opções
outorgadas

0

0

0

0,26%
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Outorga de opções de compras de
ações
Data de outorga

0

Quantidade de opções outorgadas

0

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

0

Dependente da
ocorrência de evento
de liquidez

Prazo máximo para exercício das
opções

0

10 dias da data da
ocorrência do evento
de liquidez

Prazo de restrição à transferência das
ações

0

De acordo com o
determinado pelo
Conselho de
Administração

Valor justo das opções na data de cada
outorga

0

12,68

03/07/2014
108.607
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Órgão

Número de membros

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração
11

10

1

8

Opções ainda não exercíveis

55.911

296.736

Quantidade

55.911

296.736

Número de membros remunerados

09/11/2017

Data em que se tornarão exercíveis

09/11/2017

Prazo máximo para exercício das opções

09/11/2019

09/11/2019

-

-

Prazo de restrição à transferência das ações

Obs: A Companhia possui um Plano de Ações Restritas, não de opção de ações. Nenhuma Ação Restrita
foi transferida aos beneficiários até a presente data.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
Não houve ações exercidas e/ou ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária da Companhia.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

a.

Modelo de precificação

O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano, incluindo para cálculo do
pagamento em dinheiro descrito no item (a) acima, será equivalente à média ponderada das
cotações das Ações no fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de aquisição
dos direitos relacionados às Ações Restritas na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros. Excepcionalmente na primeira outorga, o Conselho de Administração
pode definir como preço de referência por Ação Restrita o preço por ação a ser publicado no
Anúncio de Início de Distribuição Pública no âmbito dos pedidos de abertura de capital da
Companhia e das ofertas públicas primária e secundária de distribuição de Ações da
Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, no segmento
do Novo Mercado.

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: Com exceção da primeira outorga, que se dará no momento e
conforme o preço da oferta inicial de ações da Companhia, o preço de referência por Ação
Restrita, para os fins do Plano, 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 aquisição dos direitos relacionados às Ações Restritas na
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Excepcionalmente na primeira
outorga, o Conselho de Administração pode definir como preço de referência por Ação Restrita
o preço por ação a ser publicado no Anúncio de Início de Distribuição Pública no âmbito dos
pedidos de abertura de capital da Companhia e das ofertas públicas primária e secundária de
distribuição de Ações da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, no segmento do Novo Mercado.
O plano 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 entrou em vigor em 26 de agosto de 2016 e permanecerá vigente por
um prazo de 10 (dez) anos, podendo, ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia
Geral.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
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
Sim. Foi incorporado o Fator de Rotatividade. Para estimar o Fator de Rotatividade, foi
considerado a média de entradas e saídas de funcionários em relação ao total de funcionários
no fim do período, para os anos de 2015, 2014 e 2013.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Determinados administradores da Companhia detêm valores mobiliários de emissão da
Companhia, conforme indicado no quadro abaixo:
Órgão

Acionista do
Emissor

Cotista de
Controlada do
Emissor

Conselho
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

6
5
N/A

1
2
N/A
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Na data deste Formulário de Referência não há planos de previdência conferidos aos membros
do conselho de administração e aos diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2016

31/12/2015

Conselho de Administração
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Nº de membros

10,00

9,00

7,00

11,00

12,00

5,00

Nº de membros
remunerados

10,00

9,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.755.321,00

2.276.671,00

1.707.556,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

95.141,00

60.000,00

132.271,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

874.891,00

863.885,37

737.041,43

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de
remuneração ou indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em
caso de desligamento de suas funções.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2016

Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração

0,00

Diretoria Estatutária

14%

Conselho Fiscal1

0,00

1 O Conselho Fiscal não foi instalado no exercício de
2016.
Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2015

Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração

0,00

Diretoria Estatutária

18%

Conselho Fiscal1

0%

1 O Conselho Fiscal não foi instalado no exercício de
2015.
Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2014

Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração

0,00

Diretoria Estatutária

23%

Conselho Fiscal1

0%

1 O Conselho Fiscal não foi instalado no exercício de
2014.
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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 os membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária e
Conselho Fiscal, nos três últimos exercícios sociais, não prestaram serviços comissionados, de
consultoria ou assessoria para a Companhia.
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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 no resultado de sociedades sob controle comum e de
controladas da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal. No caso de controladores, não se aplica, tendo em
vista o fato da Companhia não ter controlador.
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13.16 - Outras informações relevantes
Além do plano de remuneração aos administradores e funcionários exposto no item 13.4, a Companhia
adota o “Plano de Incentivo Médico de Longo Prazo com Ações Restritas”, o qual é utilizado para remunerar
os prestadores de serviços de medicina diagnóstica da Companhia e de suas Controladas, conforme abaixo
descrito.
a. Termos e condições gerais
Em 26 de agosto de 2016, os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Extraordinária
aprovaram a criação do Plano de Incentivo Médico de Longo Prazo com Ações Restritas para prestadores de
serviços de medicina diagnóstica da Companhia ou a qualquer uma de suas Controladas (“Participantes”).
O Conselho de Administração, de acordo com o Plano, terá amplos poderes para tomar todas as medidas
necessárias e adequadas para a administração do Plano e criará, periodicamente, com base na política de
remuneração da Companhia, programas de concessão de Ações Restritas.
O Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os Participantes que se encontrem em
situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as
condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns.
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano, a Companhia, sujeito à lei
e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por meio de operação privada, sem
custo para os Participantes, nos termos da Instrução CVM nº 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 nos termos do parágrafo abaixo.
As Ações Restritas adquiridas nos termos do Plano manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie,
ressalvada eventual disposição em contrário estabelecida pelo Conselho de Administração.
b. Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas às pessoas elegíveis selecionadas pelo
Conselho de Administração, com vistas a: (i) atrair e reter prestadores de serviços de medicina diagnóstica
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
Por meio do Plano, a Companhia visa incentivar melhores desempenhos na gestão, no alcance de resultado
de longo prazo e no alinhamento de interesses com os acionistas, o que a Companhia acredita que criará
valor para a Companhia e seus acionistas no longo prazo.
d. Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano faz parte da estratégia de alinhamento de interesses e de retenção dos prestadores de serviços de
medicina diagnóstica da Companhia e de suas Controladas com o compromisso destes na geração de valor à
Companhia e aos acionistas.
e. Como o plano alinha os interesses dos prestadores de serviço do emissor a curto, médio e longo prazo
A Companhia acredita que ao tornar seus prestadores de serviços de medicina diagnóstica e de suas
Controladas 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 busca preservar e fortalecer o vínculo dos prestadores de serviços de medicina
diagnóstica da Companhia e de suas Controladas no curto, médio e longo prazo.
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f. Número máximo de ações abrangidas
Durante a vigência do Plano, poderão ser entregues aos Participantes um número total de ações
correspondentes a 1,5% das ações do capital social da Companhia, sendo que anualmente não serão
outorgadas ações que correspondam a mais de 0,15% das ações do capital social da Companhia.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Plano contempla a outorga de ações e não de 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 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.
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de Outorga, os direitos
dos Participantes em relação às Ações Restritas somente serão plenamente adquiridos se os Participantes
permanecerem continuamente vinculados como prestadores de serviço da Companhia, pelo período
compreendido entre a data de outorga e as datas a seguir:
(i) 1/3 (um terço) após o 1º aniversário da Data de Outorga;
(ii) 1/3 (um terço) após o 2º aniversário da Data de Outorga; e
(iii) 1/3 (um terço) após o 3º aniversário da Data de Outorga.
Uma vez satisfeitas as condições acima apresentadas, e desde que observados os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis, a Companhia transferirá para o nome do Participante as respectivas Ações
Restritas, por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia, sem custo para
o Participante.
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano, incluindo para cálculo do pagamento em
dinheiro descrito no item (a) acima, será equivalente à média ponderada das cotações das Ações no
fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de aquisição dos direitos relacionados às Ações
Restritas na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Excepcionalmente na primeira
outorga, o Conselho de Administração pode definir como preço de referência por Ação Restrita o preço por
ação a ser publicado no Anúncio de Início de Distribuição Pública no âmbito dos pedidos de abertura de
capital da Companhia e das ofertas públicas primária e secundária de distribuição de Ações da Companhia,
nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, no segmento do Novo Mercado.
o. critérios para fixação do prazo de exercício
O plano 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.
p. forma de liquidação
Não aplicável.
q. restrições à transferência das ações
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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 direitos de preferência em caso de alienação pelo Participante dessas
mesmas Ações Restritas.
r. 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 extinguir-se-á automaticamente, cessando
todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:
(i) mediante o distrato do Contrato de Outorga;
(i) 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 forem 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 ressalvado,
contudo, que eventual alienação ou transferência de ações a Participante que não prestador de serviços da
Companhia dependerá de autorização da assembleia gera.
s. efeitos da saída do prestador de serviço do quadro de prestadores de serviço do emissor
sobre seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações
Na hipótese de desligamento do Participante, os direitos que ainda não forem plenamente adquiridos na
data de desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
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(a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica):
A Companhia detinha um quadro de funcionários composto por 5.152 colaboradores em 31 de
dezembro de 2016, alocados em 10 (dez) estados (Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo,
Paraná, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo).
A evolução do quadro de colaboradores da Companhia está demonstrada na tabela abaixo:

Localidade

2016

2015

2014

Bahia e
Rio Grande do Norte

1.230

325

0

Espírito Santo

167

153

182

Paraná

92

86

94

Paraíba

78

63

67

Pará

201

171

192

Rio de Janeiro

39

39

36

Mato Grosso do Sul

175

150

198

Minas Gerais

970

932

1.140

São Paulo

2.200

2.273

642

Total

5.152

4.192

2.551
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(b) Número de terceiros (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica):

Localidade

2016

2015

2014

Bahia e RN

183

0

0

Espírito Santo

46

43

39

Paraná

27

22

22

Paraíba

21

27

27

Pará

32

44

44

Rio de Janeiro

0

0

0

Mato Grosso do Sul

17

17

17

Minas Gerais

205

234

235

São Paulo

682

679

137

Total

1.213

1.066

521

Atividade

2016

2015

2014

230

203

87

8

2

2

87

86

37

TI

10

8

4

Médicos laudadores

878

767

391

1.213

1.066

521

Limpeza e copa
Manutenção
Segurança
Manobrista

Total

/

(c) Índice de rotatividade
O índice de rotatividade, que considera a média de entradas e saídas de funcionários em
relação ao total de funcionários no fim do período, para os anos de 2016, 2015, e 2014 foi,
respectivamente, de: 2,80%, 3,98%, e 3,39%.
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Em 2014 a aquisição da Nuclear representou o aumento de 60 empregados e 10 prestadores de serviço
no Estado de Minas Gerais em relação a 2013 sendo que os demais 139 empregados que comporam o
nosso quadro é resultado do nosso projeto de expansão orgânico, já em 2015 houve a diminuição de
208 empregados devido ao programa de aumento de produtividade e eficiência operacional.
Entre 2014 e 2015 começamos a operar no Estado da Bahia por meio da implantação de Parceira Público
Privada por meio da Rede Brasileira Diagnósticos, o que promoveu o aumento de 325 empregados e,
em 2016, com a aquisição do Delfin, a Companhia acolheu 793 novos empregados, além da ampliação
das atividades da Rede Brasil Diagnósticos.
Entre 2013 e 2014 começamos a operar no Estado do Espirito Santo por meio da CDI, o que promoveu
um aumento instantâneo de 182 empregados da Companhia e de 28 prestadores de serviços atuando
neste Estado.
Entre 2013 e 2016 verificou-se uma diminuição relevante no número de empregados no Estado do Mato
Grosso do Sul devido, principalmente, aos programas de aumento da produtividade e eficiência
operacional.
Entre 2014 e 2015 houve um aumento expressivo no número de empregados e prestadores de serviços
da Companhia atuando no Estado de São Paulo, tal aumento é devido pela aquisição do CDB,
representando aumento de aproximadamente 1.631 empregados no quadro da Companhia neste
Estado.
Entre 2015 e 2016 houve um aumento relevante no número de empregados e prestadores de serviços
no Estado da Bahia, causado pela expansão de nossas atividades neste Estado.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a) política de salários e remuneração variável
A política de Remuneração do Grupo visa proporcionar aos colaboradores níveis salariais competitivos com o
mercado, de forma a atrair, recompensar e reter os profissionais melhores qualificados. A política é válida
para todos os níveis hierárquicos da empresa, de todas as filiais da Companhia.
A Companhia efetua reajustes salariais de acordo com a legislação trabalhista e a data-base dos dissídios
coletivos das categorias dos empregados, ou acordos celebrados entre a companhia e os sindicatos
representativo dos colaboradores.
A Companhia possui um contrato de metas com objetivos que variam para cada empregado de acordo com
o cargo que ocupa e a unidade em que trabalha. Esses objetivos são compostos por indicadores específicos
para as áreas e os colaboradores (das mesmas áreas ou não) compartilham metas dos seus contratos.
As metas definidas nos acordos servem como gatilho para o pagamento da Participação nos Resultados
(PPR). Somente há pagamentos a este título caso o percentual final dos indicadores seja atingido de acordo
com os mínimos estabelecidos em cada acordo.

(b) política de benefícios
Com relação aos benefícios, a Companhia oferece:








assistência médica para todos os colaboradores, concedendo diferentes padrões de cobertura,
variando de acordo com o nível hierárquico ou região de atuação, descontando um valor de
contribuição de acordo com a política da Companhia;
celular para os níveis hierárquicos de coordenador e acima, com modelos variando de acordo com o
nível hierárquico;
vale-alimentação e ou Vale refeição para todos os colaboradores, com o valor facial de acordo com a
região onde trabalha;
auxílio creche: a Companhia concede este benefício conforme descriminados nas Convenções
Coletivas de Trabalho de acordo com a região de atuação;
vale-transporte para todos os cargos. Aplicável somente para utilização de transporte público; e
estacionamento para os níveis hierárquicos a partir de coordenação.

(c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores identificando:
A Companhia adota o “Plano de Incentivo Médico de Longo Prazo com Ações Restritas”, o qual é utilizado
para remunerar os prestadores de serviços de medicina diagnóstica da Companhia e de suas Controladas.
Para informações sobre as características de referido plano, vide item 13.16 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Ao longo do tempo, a Companhia tem mantido um bom relacionamento com os empregados e
os respectivos sindicatos das categorias, sem histórico de paralisações ou greves.
A maioria dos colaboradores da Companhia do Estado de São Paulo é representada pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo. Em regra,
tal sindicato negocia anualmente com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde,
Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo convenções coletivas de
trabalho aplicáveis aos colaboradores da Companhia. Em 2015 a convenção de trabalho foi
celebrada em maio, vigente no período de 1º de maio de 2015 a 30 de abril de 2016, prevendo
um aumento salarial de 8,3%. Em 2016 a convenção de trabalho foi celebrada em maio,
vigente para o período de 01/05/2016 a 30/04/2017, prevendo um aumento salarial total de
8,0%. Em 2017 a convenção de trabalho foi celebrada em maio, vigente para o período de
01/05/2017 a 30/04/2018, prevendo um aumento salarial total de 4%.
A maioria dos colaboradores da Companhia do Estado de Minas Gerais é representada pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Belo Horizonte e
Região. Em regra geral, o sindicato não negocia com o patronal, as empresas de Belo Horizonte
fazem acordo em separado com o SINDEESS. Em 2015 foi feito acordo vigente no período de
01/04/2015 a 31/03/2016 prevendo aumento salarial total de 6,5%. Em 2016 ainda não foi
celebrado o acordo. Até o presente momento, maio/2017, ainda não foi celebrado o acordo
coletivo referente ao período 2015/2016, bom como par ao período 2016/2017.
A maioria dos colaboradores da Companhia do Estado da Bahia é representada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Santas Casas, Entidades Filantrópicas, Beneficentes e Religiosas e
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia. Em regra, o Sindicato dos
Trabalhadores em Santas Casas, Entidades Filantrópicas, Beneficentes e Religiosas e
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia negocia anualmente com tal
Sindicato convenções coletivas de trabalho aplicáveis aos colaboradores da Companhia. A
Convenção de Trabalho mais recente foi celebrado em 14 de julho de 2015, vigente no período
de 1º de maio de 2015 a 30 de abril de 2016, com um aumento salarial de 8,34%. Em 2016 a
convenção coletiva foi celebrada em setembro de 2016, prevendo um aumento salarial total de
9,83%. Em 2017 ainda não foi celebrado o acordo coletivo.
No Estado do Espírito Santo, o acordo referente ao ano de 2016 prevê reajuste de 13,30% .
Ainda não foi celebrado acordo para o ano de 2017. No Estado do Paraná, o acordo de 2016
prevê reajuste de 10% .Ainda não foi celebrado acordo para 2017. Na Paraíba, o acordo
fechado prevê reajuste de 11,27% . Ainda não foi celebrado acordo para 2017. No Estado do
Mato Grosso do Sul o acordo de 2016 foi assinado em Agosto de 2016 prevendo um aumento
salarial de 7,13%. Ainda não foi celebrado acordo em 2017.
No Estado do Pará o acordo de 2016 foi assinado em abril de 2017, prevendo um aumento
salarial total de 8%, sendo que para o acordo de 2017, foi acordado a concessão do aumento
salarial no % do INPC acumulado entre setembro 2016 a agosto 2017, a ser concedido em
setembro 2017.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 14 que não
tenham sido divulgadas em outros itens deste Formulário de Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileiro

Sim

Roberto Kalil Issa
374.193.078-49

Sim

28/10/2016

Não
15.768.131

13,330000%

0

0,000000%

15.768.131

13,330000%

25.583.767

21,630000%

786.518

0,660000%

21.193.432

17,920000%

2.032.084

1,720000%

Brazilian Private Equity Fund III – FIP
09.225.839/0001-00

Brasileiro

Sim

Sim

14/11/2016

Não
25.583.767

21,630000%

0

0,000000%

Brasil Private Equity III – FIP
11.327.001/0001-61

Brasileiro

Sim

Sim

28/10/2016

Não
786.518

0,660000%

0

0,000000%

Sérgio Tufik
664.725.478-15

Brasileiro

Sim

Sim

28/10/2016

Não
21.193.432

17,920000%

0

0,000000%

Fundo de Diagnósticos para o Brasil – FIP
12.728.628/0001-97

Brasileiro

Sim

Sim

28/10/2016

Não
2.032.084

1,720000%

0

0,000000%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileiro

Sim

Pátria Economia Real – FIP
09.081.760/0001-45

Sim

28/10/2016

Não
836.226

0,710000%

0

0,000000%

836.226

0,710000%

Capital International Investors
estadunidense
Sim

Sim

JP Morgan S.A Distribuidora de Titulos e Valores

Sim

09/01/2018

Juridica

33.851.205/0001-30

5.996.700

5,070000%

0

0,000000%

5.996.700

5,070000%

45.994.731

38,870000%

0

0,000000%

45.994.731

38,870000%

101.227

0,090000%

0

0,000000%

101.227

0,090000%

118.292.816

100,000000%

0

0,000000%

118.292.816

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Brasil Private Equity III – FIP

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

11.327.001/0001-61

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

04/10/2016

0

0,000000

23.045

100,000000

0

0,000000

23.045

100,000000

Pátria Investimentos Ltda.
12.461.756/0001-17
Não
23.045

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

23.045

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Brazilian Private Equity Fund III – FIP

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

09.225.839/0001-00

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

04/10/2016

0

0,000000

591.189

100,000000

0

0,000000

591.189

100,000000

Pátria Investimentos Ltda.
12.461.756/0001-17
Não
591.189

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

591.189

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundo de Diagnósticos para o Brasil – FIP

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.728.628/0001-97

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

04/10/2016

0

0,000000

15.897

100,000000

0

0,000000

15.897

100,000000

Pátria Investimentos Ltda.
12.461.756/0001-17
Não
15.897

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

15.897

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Pátria Economia Real – FIP

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

09.081.760/0001-45

Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
17.329.586/0001-35

Não

Não

04/10/2016

0

0,000000

29.394

100,000000

Não
29.394

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

29.394

100,000000

0

0,000000

29.394

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

17.329.586/0001-35

OUTROS

29.394

100,000000

0

0,000000

29.394

100,000000

29.394

100,000000

0

0,000000

29.394

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Pátria Investimentos Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.461.756/0001-17

OUTROS

15.897

100,000000

0

0,000000

15.897

100,000000

15.897

100,000000

0

0,000000

15.897

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Pátria Investimentos Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.461.756/0001-17

OUTROS

591.189

100,000000

0

0,000000

591.189

100,000000

591.189

100,000000

0

0,000000

591.189

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Pátria Investimentos Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.461.756/0001-17

OUTROS

23.045

100,000000

0

0,000000

23.045

100,000000

23.045

100,000000

0

0,000000

23.045

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 338 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

23/01/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1.007

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

16

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

123

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

44.694.818

37,800000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

44.694.818

37,800000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

FIPs Pátria

Sergio Tufik

25%

18%

Roberto Kalil

Administradores

13%

Mercado
(free-float)

6%

Tesouraria

0,1%

38%

CII

5,07%

Companhia

AXIAL

Delfin

PLANI

CDB

SOM

CEDIMAGEM

SJT

SABEDOTTI

GOLDIMAGEM

UMDI

PRO
IMAGEM

NUCELAR
MEDCENTER

Multiscan

ECOCLÍNICA

RBD

CDI

DIIMAGEM

*em Mercado (free-float) está incluso a posição acionária de 5,07% do Capital International Investors
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
a.

Partes

Acordo de Acionistas (“Acordo”) celebrado entre, de um lado, PÁTRIA - BRAZILIAN PRIVATE EQUITY
FUND III – FIP, FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL – FIP, PÁTRIA ECONOMIA REAL – FIP e
BRASIL PRIVATE EQUITY III – FIP, e, do outro lado, SÉRGIO TUFIK e ROBERTO KALIL ISSA (em
conjunto, “Acionistas”).
b.

Data de Celebração

26 de agosto de 2016
c.

Prazo de Vigência

O Acordo entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição Pública relativo
à Oferta Pública Inicial (“Data de Eficácia”), permanecendo válido pelo prazo de 3 (três) anos
contados a partir da Data de Eficácia.
d.

Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de

controle
Os Acionistas comprometem-se a votar em todas as Assembleias Gerais da Companhia, com todas as
ações de sua titularidade ou sobre as quais os Acionistas possam exercer o direito de voto, de acordo
com as disposições do Acordo e em bloco, e em conformidade com as deliberações tomadas em
reunião prévia de tais Acionistas.
e.

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de

comitês estatutários

Conselho de Administração
Caso o Conselho de Administração seja composto por 9 (nove) membros, caberá (a) aos
FIPs o direito de eleger 4 (quatro) conselheiros, incluindo o Presidente, (b) aos Srs. Sérgio
Tufik e Roberto Kalil Issa, em conjunto, o direito de eleger 3 (três) conselheiros, incluindo o
Vice-Presidente, e (c) aos Acionistas, em conjunto, o direito de eleger até 2 (dois)
Conselheiros Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado.
Caso o Conselho de Administração seja composto por 11 (onze) membros, caberá (a) aos
FIPs o direito de eleger 5 (cinco) conselheiros, incluindo o Presidente, (b) aos Srs. Sérgio
Tufik e Roberto Kalil Issa, em conjunto, o direito de eleger 4 (quatro) conselheiros, incluindo
o Vice-Presidente, e (c) aos Acionistas, em conjunto, o direito de eleger até 2 (dois)
Conselheiros Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado.
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Diretoria
Caberá aos FIPs o direito de indicar o Diretor Presidente. Exceto pelo Diretor Médico, os demais
Diretores deverão ser indicados pelo Diretor Presidente para deliberação pelo Conselho de
Administração. Caberá ao Comitê Médico o direito de indicar o Diretor Médico para deliberação pelo
Conselho de Administração.
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquirilas
Srs. Sérgio Tufik e Roberto Kalil Issa terão o direito de participar da alienação privada de ações
pretendida por qualquer um dos FIPs, nas mesmas condições da oferta feita pelo terceiro adquirente
e proporcionalmente à quantidade de ações detidas por cada um.
Os FIPs terão o direito, mas não a obrigação, de negociar a alienação a qualquer terceiro interessado
que apresente oferta para aquisição de ações representando o Controle da Companhia, devendo
negociar o preço e as demais condições da aludida alienação, observado o preço mínimo equivalente,
ao maior entre, (a) o preço por ação na Oferta Pública Inicial; e (b) a média ponderada do preço das
ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA no período de 60 (sessenta) pregões anteriores à
data de exercício do direito dos FIPs de negociar o Controle (“Preço Mínimo”).
Obtida, pelos FIPs Pátria, uma oferta de um terceiro interessado no Controle da Companhia por, pelo
menos, o Preço Mínimo, os FIPs Pátria deverão notificar os Acionistas CDB (a “Notificação de Drag
Along”). Após 15 (quinze) dias do envio da Notificação de Drag Along, os Acionistas CDB, em
conjunto, deverão notificar aos FIPs Pátria, por escrito, informando (“Notificação de Resposta”): (i) se
pretendem exercer o seu direito de preferência para a aquisição das ações de titularidade dos FIPs
Pátria objeto da alienação ao terceiro interessado, pelo mesmo preço e demais condições indicadas na
Notificação de Drag Along (“Direito de Preferência”); ou (ii) se não pretendem exercer o seu Direito
de Preferência e, portanto, vender a totalidade das suas ações juntamente com as Ações dos FIPs
Pátria ao terceiro interessado, pelo mesmo preço e demais condições indicadas na Notificação de Drag
Along.
Ao final do prazo de 15 (quinze) dias, conforme descrito acima, verificando-se que os Srs. Sergio Tufik
e Roberto Kalil Issa não se manifestaram ou que eles tenham enviado uma Notificação de Resposta
informando que não pretendem exercer o Direito de Preferência, os Srs. Sergio Tufik e Roberto Kalil
Issa, desde já e expressamente concordam com a alienação e se comprometem a tomar todas as
medidas necessárias e assinar os documentos necessários para realizar referida venda e formalizar a
transferência da totalidade das suas ações para o comprador, observadas as limitações de prazos e
responsabilidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado e na regulamentação da CVM, conforme aplicável. Os FIPs Pátria e os Srs. Sergio Tufik e
Roberto Kalil Issa farão jus ao preço de venda na proporção das suas respectivas ações na data da
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efetivação da venda, ou seja, as ações serão alienadas em igualdade de condições quanto ao preço e
condições de seu pagamento, independentemente do seu respectivo titular. Todos os custos e
despesas incorridos na preparação e efetivação da alienação, inclusive honorários legais e
profissionais serão rateados na proporção do número de ações por efetivamente alienadas pelos
acionistas.
Caso os Srs. Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa enviem uma Notificação de Resposta informando o
exercício do Direito de Preferência no prazo de 15 (quinze) dias mencionado acima, a alienação das
ações dos FIPs Pátria aos os Srs. Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa deverá ser consumada no prazo de
até 30 (trinta) dias do recebimento, pelos FIPs Pátria, da Notificação de Resposta em questão.
Os FIPs terão o direito de convocar, a qualquer momento, desde que haja comprovadamente
condições favoráveis de mercado e sejam atendidos os requisitos de faixa de preço, uma Assembleia
Geral da Companhia para aprovar uma oferta pública primária e/ou uma oferta pública secundária de
ações da Companhia, observado que o direito de participação dos Srs. Sérgio Tufik e Roberto Kalil
Issa na oferta pública secundária deverá ser na proporção de 1 (uma) ação detida pelos Srs. Sérgio
Tufik e Roberto Kalil, vinculadas ou não ao acordo, para cada 1 (uma) ação detida pelos FIPs,
vinculadas ou não pelo acordo.
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração
Os membros do Conselho de Administração eleitos pelos acionistas signatários do Acordo deverão
observar as deliberações tomadas em reunião prévia de tais Acionistas.

a.

Partes

Acordo de Acionistas (“Acordo”) celebrado entre PÁTRIA - BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND III –
FIP, FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL – FIP, PÁTRIA ECONOMIA REAL – FIP, BRASIL
PRIVATE EQUITY III – FIP (em conjunto, “FIPs”), SÉRGIO TUFIK, ROBERTO KALIL ISSA (em conjunto
“Acionistas CDB”), AML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“AML”), GERALDO MOL
STARLING FILHO, ARILTON JOSÉ DOS SANTOS CARVALHAL, EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO
ASSEFF, JOSÉ LUIZ CANDOLO, WILSON LUIZ MAKSOUD, SÉRGIO AUGUSTO MAKSOUD, MARCO
ANTÔNIO PICCOLO, CLÁUDIO OTÁVIO PRATA RAMOS, HELOÍSA MATTA PRATA RAMOS, VIRGÍLIO DE
OLIVEIRA PIRES, JOÃO ALBERTO DA CRUZ, HELDER DE CASTRO MARQUES, MARCO AURELIO
ROSSINI, RICARDO VIANA LEITE, DAECO PARTICIPAÇÕES LTDA. (em conjunto “Acionistas
Originais”).
b.

Data de Celebração

04 de outubrode 2016
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c.

Prazo de Vigência

O Acordo entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição Pública relativo
à Oferta Pública Inicial (“Data de Eficácia”), permanecendo válido pelo prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir da Data de Eficácia, sendo certo que a obrigação de não-concorrência assumida
pelos FIPs, pelos Acionistas CDB e pelos Acionistas Originais continuará em vigor após esse prazo,
observadas as datas nas quais cada um dos FIPs, Acionistas CDB e Acionistas Originais deixarem de
ser Acionistas, diretos ou indiretos, da Companhia.
d.

Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de

controle
N/A
e.

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de

comitês estatutários
N/A
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquirilas
Lock-up aplicável aos FIPs Pátria e AML. Sem prejuízo de qualquer restrição à transferência de
Ações após a Oferta Pública Inicial prevista na legislação aplicável, os FIPs Pátria e a AML
concordaram e aceitaram, de forma irrevogável e irretratável, que não poderão, direta ou
indiretamente, ceder, transferir, alienar, vender, emprestar, trocar ou de qualquer outra forma dispor,
gratuita ou onerosamente (“Transferir”, sendo que “Transferência” e “Transferida” terão os
significados análogos), de forma privada ou em bolsa, as Ações ou direitos relacionados às Ações de
sua titularidade no momento imediatamente após a realização da Oferta Pública Inicial, em desacordo
com o disposto no acordo de acionistas (“Lock-up Pátria/AML”), nos seguintes termos: (i) durante o
período de 6 (seis) meses contado a partir da Data de Eficácia, 100% (cem por cento) das Ações ou
dos direitos relacionados às ações de titularidade dos FIPs Pátria e da AML estarão sujeitas ao Lock-up
Pátria/AML; (ii) após o 6º (sexto) mês e até o primeiro aniversário contado a partir da Data de
Eficácia 60% (sessenta por cento) das Ações ou dos direitos relacionados às Ações de titularidade dos
FIPs Pátria e da AML estarão sujeitas ao Lock-up Pátria/AML; e (iii) após o 1º (primeiro) aniversário
da Data de Eficácia, a totalidade das Ações detidas pelos FIPs Pátria e pela AML estarão livres para
Transferência.
Lock-up aplicável aos Acionistas CDB e aos Acionistas Originais (exceto AML). Sem prejuízo
de qualquer restrição à transferência de ações após a Oferta Pública Inicial prevista na legislação
aplicável, os Acionistas CDB e os Acionistas Originais (exceto AML) concordaram e aceitaram, de
forma irrevogável e irretratável, que não poderão, direta ou indiretamente, Transferir, de forma
privada ou em bolsa, as Ações ou direitos relacionados às Ações de sua titularidade no momento
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imediatamente após a publicação do Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública relativo à
Oferta Pública Inicial, em desacordo com o disposto no Acordo (“Lock-up CDB/Acionistas Originais”),
nos seguintes termos: (i) durante o período de 6 (seis) meses contado a partir da Data de Eficácia,
100% (cem por cento) das Ações ou dos direitos relacionados às Ações de titularidade dos Acionistas
CDB dos Acionistas Originais (exceto AML) estarão sujeitos ao Lock-up CDB/Acionistas Originais; (ii)
após o 6º (sexto) mês da Data de Eficácia, 60% (sessenta por cento) das Ações ou dos direitos
relacionados às Ações de titularidade dos Acionistas CDB dos Acionistas Originais (exceto AML)
estarão sujeitos ao Lock-up CDB/Acionistas Originais; (iii) após o 1º (primeiro) aniversário da Data de
Eficácia, 45% (quarenta e cinco por cento) das Ações ou dos direitos relacionados às Ações de
titularidade dos Acionistas CDB dos Acionistas Originais (exceto AML) estarão sujeitos ao Lock-up
CDB/Acionistas Originais; (iv) após o 3º (terceiro) aniversário da Data de Eficácia, 18% (dezoito por
cento) das Ações e até o terceiro aniversário ou dos direitos relacionados às Ações de titularidade dos
Acionistas CDB dos Acionistas Originais (exceto AML) estarão sujeitos ao Lock-up CDB/Acionistas
Originais; (v) após o 4º (quarto) aniversário, 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) das Ações ou dos
direitos relacionados às Ações de titularidade dos Acionistas CDB dos Acionistas Originais (exceto
AML) estarão sujeitos ao Lock-up CDB/Acionistas Originais; e (vi) após o 5º (quinto) aniversário da
Data de Eficácia, a totalidade das Ações detidas pelos Acionistas CDB estarão livres para
Transferência.

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração
N/A
a.

Partes

Acordo de Acionistas (“Acordo”) celebrado entre PÁTRIA - BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND III –
FIP, FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL – FIP, PÁTRIA ECONOMIA REAL – FIP, BRASIL
PRIVATE EQUITY III – FIP (em conjunto, “FIPs”), SÉRGIO TUFIK, ROBERTO KALIL ISSA (em conjunto
“Acionistas CDB”), ALEXIA MOURA ABUHID LOPES, LÊNIO LÚCIO GAVIO SILVA, LEONARDO LOPES
DE MACEDO, DIEGO DEMOLINARI PIRES, FLÁVIA DE SÁ JANNOTI, RICARDO OLIVEIRA FALCÃO,
YVES GUILHERME DO VALLE SIMÃO, FERNANDO PEIXOTO ENNES, MAURÍCIO SCANNAPIECO,
ROGÉRIA NOBRE RODRIGUES, JOSÉ CARLOS TADEU MARTINS, MARCELO DE MATTOS GARCIA,
ERON GODINHO SIQUEIRA, ANÍBAL DE CASTRO GILBERTO JÚNIOR, MARCELO SAKAMOTO, ALAN
RODRIGUES, CAVALCANTE, RAFAEL BURGOMEISTER LOURENÇO, LUCAS CAZER SIMIONATO, LUÍS
ANTÔNIO TOBARU TIBANA, ALBERTO PETERS BAMBIRRA, EDSON SATO, FÁBIO EDUARDO DA SILVA,
FERNANDO CARLOS FACHINI, JORGE GUSTAVO CARDOSO PEDROSO, JOSÉ EDUARDO BERIÃO
CABRAL, LEANDRO TAVARES LUCATO, LEONARDO GUILHERMINO GUITIERREZ, MARCIO SARMENTO,
MOACIR MORENO JÚNIOR, RODRIGO LUIZ NONATTO BORGONOVI, SIDNEI SEIXAS FORNI, YOON
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SEUNG CHANG (em conjunto com Alexia, ,Lênio, Leonardo Macedo, Diego, Flávia, Yves, Fernando
Ennes, Maurício, Rogéria, José Martins, Marcelo Garcia, Eron, Aníbal, Sakamoto, Alan, Rafael, Lucas e
Tibana, Alberto, Edson, Fábio, Fernando Fachini, Jorge, José Eduardo, Leandro, Leonardo Gutierrez,
Marcio, Moacir, Rodrigo e Sidnei “Acionistas Minoritários”).
b.

Data de Celebração

30 de setembro 2016
c.

Prazo de Vigência

O Acordo entra em vigor na data de assinatura (“Data de Eficácia”) permanecendo válido para cada
um dos Acionistas até a respectiva data na qual cada um deles deixar de ser, direta ou indiretamente,
Acionista da Companhia, sendo certo que as obrigações de não concorrência assumidas pelos
Acionistas Minoritários deverão permanecer em vigor pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data em
que deixarem de ser Acionistas, diretos ou indiretos, da Companhia.
d.

Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de

controle
N/A
e.

Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de

comitês estatutários
N/A
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquirilas
Lock-up aplicável aos Acionistsa Minoritários. Os Acionistas Minoritários Concordam e aceitam,
de forma irrevogável e irretratável, que não poderão, direta ou indiretamente, Transferir, de forma
privada ou em bolsa, as Ações ou direitos relacionados às Ações de sua titularidade (“Lock-up”), nos
seguintes termos: (i) para as Ações e direitos relacionadas às Ações de titularidade dos Acionistas
Minoritários na Data de Eficácia: (a) durante o 1º (primeiro) aniversário da Data de Eficácia, 100%
(cem por cento) das referidas Ações ou dos direitos relacionados às referidas Ações de titularidade
dos Acionistas Minoritários estarão sujeitas ao Lock-up; (b) após o 2º (segundo) aniversário da Data
de Eficácia, 2/3 (dois terços) das referidas Ações ou dos direitos relacionados às referidas Ações de
titularidade dos Acionistas Minoritários estarão sujeitas ao Lock-up; (c) após o 3º (terceiro) aniversário
da Data de Eficácia, 1/3 (um terço) das referidas Ações ou dos direitos relacionados às referidas
Ações de titularidade dos Acionistas Minoritários estarão sujeitas ao Lock-up; e (d) após o 4º (quarto)
aniversário da Data de Eficácia, a totalidade das referidas Ações detidas pelos Acionistas Minoritários
estarão livres para Transferência; e (ii) para as Ações e direitos relacionados às Ações que venham a
ser de titularidade dos Acionistas Minoritários após a Data de Eficácia em razão de transferência pela
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Companhia ou subscrição pelos Acionistas Minoritários, incluindo, mas não se limitando, no âmbito do
Plano de Incentivo Médico de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia (“Plano de Incentivo
Médico”): (a) durante o 1º (primeiro) aniversário da data na qual as Ações foram transferidas aos
Acionistas Minoritários pela Companhia ou subscritas pelos Acionistas Minoritários no âmbito do Plano
de Incentivo Médico, 100% (cem por cento) das referidas Ações ou dos direitos relacionados às
referidas Ações de titularidade dos Acionistas Minoritários estarão sujeitas ao Lock-up; (b) após o 2º
(segundo) aniversário da data na qual as Ações forem transferidas aos Acionistas Minoritários pela
Companhia ou subscritas pelos Acionistas Minoritários no âmbito do Plano de Incentivo Médico, 2/3
(dois terços) das referidas Ações ou dos direitos relacionados às referidas Ações de titularidade dos
Acionistas Minoritários estarão sujeitas ao Lock-up; (iii) após o 3º (terceiro) aniversário da data na
qual as Ações forem transferidas aos Acionistas Minoritários pela Companhia ou subscritas pelos
Acionistas Minoritários no âmbito do Plano de Incentivo Médico, 1/3 (um terço) das referidas Ações ou
dos direitos relacionados às referidas Ações de titularidade dos Acionistas Minoritários estarão sujeitas
ao Lock-up; (iv) após o 4º (quarto) aniversário da data na qual as Ações forem transferidas aos
Acionistas Minoritários pela Companhia ou subscritas pelos Acionistas Minoritários no âmbito do Plano
de Incentivo Médico, a totalidade das referidas Ações detidas pelos Acionistas Minoritários estarão
livres para Transferência.
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração
N/A.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Em 26 de fevereiro de 2014, foi celebrado Acordo de Associação para a combinação das
atividades relacionadas a medicina diagnóstica no Brasil exploradas pela Companhia e pela TJK
Participações em Saúde S.A., S.I.T. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e T.K.S.
Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda., por meio da qual os Srs. Sérgio Tufik e
Roberto Kalil Issa, na data de fechamento da operação (14/11/2014), passaram a ser acionistas
e membros do Conselho de Administração da Companhia. Maiores detalhes sobre essa
operação estão descritos no item 15.7 desse formulário de referência.
Em 26 de agosto de 2016, foi realizada uma assembleia geral extraordinária que, entre outras
decisões, aprovou (i) a abertura de capital da Companhia; (ii) a submissão pela Companhia de
pedido de registro de Companhia aberta; (iii) a submissão de pedido de adesão da Companhia
ao segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros; (iv) realização de distribuição pública, primária e secundária, de ações ordinárias de
emissão da Companhia. Tendo em vista as deliberações acima aprovadas, os acionistas da
Companhia aprovaram a conversão de 49.666.148 (quarenta e nove milhões, seiscentos e
sessenta e seis mil, cento e quarenta e oito) ações preferenciais classe A de emissão da
Companhia e 366.670 (trezentos e sessenta e seis, seiscentos e setenta) ações preferenciais
classe B de emissão da Companhia em 50.032.818 (cinquenta milhões, trinta e dois mil,
oitocentos e dezoito) ações ordinária, todas nominativas e sem valor nominal de emissão da
Companhia, as quais tem os mesmos direitos e condições de ações ordinária da Companhia já
emitidas.
Em 27 de outurbo de 2016 foi lançada a oferta pública de distribuição primária e secundárias de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“IPO”), por meio da qual os Srs. Sérgio Tufik,
Roberto Kalil Issa e os FIPs Pátria, acionistas partes do bloco de controle da Companhia,
adquiriram mais participação societária na Companhia.
As informações sobre o capital social da Companhia descritas neste Formulário de Referência
refletem a composição de seu capital social após o IPO.
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Evento

Aquisição da sociedade empresária limitada “Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda.”
pela Companhia e por sua controlada Mastoclínica Participações Ltda.

Principais condições do

Em 16/01/2013, a Companhia e sua controlada, Mastoclínica Participações Ltda., celebraram

negócio

com os sócios da Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda., Srs. Ovídio Carlos Carneiro
Villela, Sandra Mara Sachetto da Silva Pimenta, Antônio Gabriel da Costa e Cruz, Jair Rodrigues
Campos, Filipe Maia Torres Alves, Fabrício Maia Torres Alves, Angela Maria de Abreu Maia
Torres Alves, Fernando Maia Torres Alves e Laura Maia Torres Alves, Termo de Fechamento,
implementando, assim, a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da
sociedade adquirida, prestadora de serviços de medicina diagnóstica por imagem em Ipatinga,
Estado de Minas Gerais, conforme prevista no Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças firmado em 23/11/2012, sob condições suspensivas.
Nos termos estabelecidos no contrato, a Mastoclínica adquiriu dos Vendedores 348.846
quotas, representativas de 43,6% do capital social da sociedade adquirida, de forma que a
Companhia

adquiriu

as

demais

451.154

quotas

de

titularidade

dos

Vendedores,

representativas de 56,4% do capital social total da sociedade adquirida.
O preço total pela aquisição das quotas representativas do capital social da sociedade (seja em
relação à participação de 43,6% adquirida pela Mastoclínica ou em relação à participação de
56,4% adquirida pela Companhia) não foi expressamente estipulado no contrato, tendo sido
estabelecido, apenas, a fórmula, seus critérios e variáveis para cálculo do preço de aquisição.
Para garantia das obrigações de indenização previstas no contrato, foi acordado que a
Mastoclínica manteria retido o montante equivalente a 22% do preço a ser pago pela
aquisição de 43,6% das ações da sociedade, as quais foram adquiridas pela própria
Mastoclínica, até o término do prazo de 06 anos contados da efetiva transferência de tais
quotas às Compradoras.
A concretização da transação ocorreu, efetivamente, em 16/01/2013, conforme previsto no
Termo de Fechamento e Aditamento do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças. Nesta oportunidade, foi apurado o preço de aquisição das quotas pela
Mastoclínica (representativas de 43,6% do capital social da sociedade), em R$ 6.941.412,71.
Pela aquisição da participação equivalente a 56,4% do capital social da sociedade, a
Companhia entregou aos Vendedores 669.938 novas ações de sua emissão, sendo 334.966
ações ordinárias e 334.972 ações preferenciais classe A.
As novas ações ordinárias e preferencias classe A foram emitidas pela Companhia mediante
aumento do capital social no valor de R$ 8.977.169,20, ao preço de emissão de R$ 13,40,
conforme aprovado pela totalidade dos acionistas da Companhia em assembleia geral
extraordinária realizada em 16/01/2013, data de fechamento e concretização da transação. As
novas ações emitidas foram integralmente subscritas pelos Vendedores sob anuência dos
demais acionistas da Companhia e integralizadas mediante contribuição das quotas da
sociedade adquirida à Companhia.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores constituíram, na data de
assinatura do contrato de compra e venda, garantia real na forma de penhor sobre suas ações
de emissão da Companhia em favor e em nome da Mastoclínica, mediante a celebração do
Contrato de Penhor de Ações. De acordo com o disposto no Contrato de Penhor de Ações, o
penhor sob as ações deverá ser liberado, mediante o cancelamento perante o livro de registro
de ações nominativas da Companhia, ao final do prazo de 5 anos contados da data de
fechamento, caso não existam (i) perdas incorridas pelas compradoras e ainda não
indenizadas pelos vendedores; (ii) contingências em aberto (reclamadas por terceiros ou
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apontadas pelas autoridades competentes) ou (iii) outras obrigações de indenização ou
pagamento em aberto por parte dos vendedores; e (iv) a garantida não tenha executado a
garantia pignoratícia instituída sobre as ações empenhadas.

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Mastoclínica Participações Ltda. e Serviços de Radiologia
São Judas Tadeu Ltda.

Efeitos resultantes da

Ingresso de 09 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

operação no quadro societário

existentes na Companhia na ocasião.

Quadro societário antes e após a

ANTES

operação

AÇÕES ON

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

---

---

15.463.321

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

---

---

1.228.230

FIP Economia Real

505.430

---

---

505.430

FIP BR PE III

475.387

---

---

475.387

RM Participações

234.870

43.334

---

278.204

AML

664.581

2.598.012

---

3.262.593

Geraldo

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Rogério

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Carvalhal

212.637

831.250

---

1.043.887

Evandro

212.636

787.364

---

1.000.000

José Luiz

212.636

831.249

---

1.043.885

Wilson

198.521

731.563

---

930.084

Sérgio

110.962

389.278

---

500.240

Marco Antônio

97.423

336.349

---

433.772

Cláudio

1.436.078

4.933.981

---

6.370.059

Heloísa

8.186

32.002

---

40.188

Francisco

---

---

68.334

68.334

Antônio Sabedotti

---

32.825

---

32.825

Tatiana

---

32.825

---

32.825

Ismail

---

32.825

---

32.825

Giocondo

---

32.825

---

32.825

Emanuel

---

26.260

---

26.260

Marcelo

---

26.260

---

26.260

Antônio Gomes

9.329

9.329

---

18.658

Atos

9.329

9.329

---

18.658

Carlos

9.329

9.329

---

18.658

Gervásio

9.329

9.329

---

18.658

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

DEPOIS
AÇÕES ON

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

---

---

15.463.321

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

---

---

1.228.230

FIP Economia Real

505.430

---

---

505.430

FIP BR PE III

475.387

---

---

475.387
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Evento

RM Participações

234.870

43.334

---

278.204

AML

664.581

2.598.012

---

3.262.593

Geraldo

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Rogério

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Carvalhal

212.637

831.250

---

1.043.887

Evandro

212.636

787.364

---

1.000.000

José Luiz

212.636

831.249

---

1.043.885

Wilson

198.521

731.563

---

930.084

Sérgio

110.962

389.278

---

500.240

Marco Antônio

97.423

336.349

---

433.772

Cláudio

1.436.078

4.933.981

---

6.370.059

Heloísa

8.186

32.002

---

40.188

Francisco

---

---

68.334

68.334

Antônio Sabedotti

---

32.825

---

32.825

Tatiana

---

32.825

---

32.825

Ismail

---

32.825

---

32.825

Giocondo

---

32.825

---

32.825

Emanuel

---

26.260

---

26.260

Marcelo

---

26.260

---

26.260

Antônio Gomes

9.329

9.329

---

18.658

Atos

9.329

9.329

---

18.658

Carlos

9.329

9.329

---

18.658

Gervásio

9.329

9.329

---

18.658

Jair Rodrigues Campos (“Jair”)

67.251

67.251

---

134.502

Ovídio Carlos Carneiro Villela (“Ovídio”)

65.337

65.338

---

130.675

Sandra Mara Sachetto da Silva Pimenta (“Sandra”)

65.337

65.338

---

130.675

Filipe Maia Torres Alves (“Filipe”)

16.812

16.813

---

33.625

Fabrício Maia Torres Alves (“Fabrício”)

16.812

16.813

---

33.625

Fernando Maia Torres Alves “(Fernando”)

16.812

16.813

---

33.625

Laura Maia Torres Alves (“Laura”)

16.812

16.813

---

33.625

Angela Maria de Abreu Maia Torres Alves (“Angela”)

37.124

37.124

---

74.248

Antônio Gabriel da Costa e Cruz (“Antônio Cruz”)

32.669

32.669

---

65.338

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

Aquisição da sociedade empresária limitada “Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.” pela
Companhia e por sua controlada Mastoclínica Participações Ltda.

Principais
negócio

condições

do

Em 05/03/2013, a Companhia e sua controlada, Mastoclínica Participações Ltda., celebraram
com os sócios da Imagem Centro de Diagnóstico Ltda., Srs. Vitor de Carvalho Romera, Mauro
Terra Branco, Patrícia de Souza Lima Fernandes, Daniel Ragazzi Cantinelli, Eduardo Georgette
Fernandes, Cassio Simoni Lucato e Rosalinda Favoretto, Instrumento Particular de Compra e
Venda de Quotas e Outras Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas
do capital social da sociedade adquirida, prestadora de serviços de medicina diagnóstica por
imagem em Limeira, Estado de São Paulo.
Nos termos estabelecidos no contrato, a Mastoclínica adquiriu dos Vendedores 1.105.054
quotas, representativas de 69,1% do capital social da sociedade adquirida, de forma que a
Companhia adquiriu as demais 494.946 quotas remanescentes, estas últimas de titularidade
dos Vendedores Vitor de Carvalho Romera e Mauro Terra Branco, representativas de 30,9% do
capital social total da sociedade adquirida.
O preço total pela aquisição de 69,1% das quotas representativas do capital social da
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sociedade foi estipulado em R$ 3.444.573,34, a ser pago pela Mastoclínica aos Vendedores na
proporção de (i) 36,2% para cada um dos Vendedores Vitor de Carvalho Romera e Mauro
Terra Branco; (ii) 7,2% para cada um dos Vendedores Patrícia de Souza Lima Fernandes,
Daniel Ragazzi Cantinelli e Eduardo Georgette Fernandes; (iii) 4,3% para o Vendedor Cassio
Simoni Lucato; e (iv) 1,4% para a Vendedora Rosalinda Favoretto; em moeda corrente
nacional, podendo qualquer das 05 parcelas a prazo do preço ser retida pelas Compradoras em
garantia das obrigações de indenizar previstas no contrato, até a extinção ou pagamento da
contingência em questão.
Pela aquisição da participação remanescente equivalente a 30,9% do capital social da
sociedade, a Companhia entregou aos Vendedores Vitor de Carvalho Romera e Mauro Terra
Branco, 100.838 novas ações de sua emissão, sendo 50.418 ações ordinárias e 50.420 ações
preferenciais classe A.
Cada um dos Vendedores Vitor de Carvalho Romera e Mauro Terra Branco recebeu 25.209
ações ordinárias nominativas e 25.210 ações preferenciais nominativas classe A.
As novas ações ordinárias e preferencias classe A foram emitidas pela Companhia mediante
aumento do capital social no valor de R$ 1.542.821,40, ao preço de emissão de R$ 15,30,
conforme aprovado pela totalidade dos acionistas da Companhia em assembleia geral
extraordinária realizada na mesma data do evento, as quais foram integralmente subscritas
por referidos Vendedores sob anuência dos demais acionistas da Companhia e integralizadas
mediante contribuição das quotas da sociedade adquirida à Companhia.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores Vitor de Carvalho Romera e
Mauro Terra Branco constituíram, na data de assinatura do contrato de compra e venda,
garantia real na forma de penhor sobre suas ações de emissão da Companhia em favor e em
nome da Mastoclínica, mediante a celebração do Contrato de Penhor de Ações. De acordo com
o disposto no Contrato de Penhor de Ações, o penhor sob as ações deverá ser liberado,
mediante o cancelamento perante o livro de registro de ações nominativas da Companhia, ao
final do prazo de 5 anos contados da data de fechamento, caso não existam (i) perdas
incorridas pelas compradoras e ainda não indenizadas pelos vendedores; (ii) contingências em
aberto (reclamadas por terceiros ou apontadas pelas autoridades competentes) ou (iii) outras
obrigações de indenização ou pagamento em aberto por parte dos vendedores; e (iv) a
garantida não tenha executado a garantia pignoratícia instituída sobre as ações empenhadas.

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Mastoclínica Participações Ltda. e Imagem Centro de
Diagnóstico Ltda.

Efeitos

resultantes

da

Ingresso de 02 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

operação no quadro societário

existentes na Companhia na ocasião.

Mecanismos

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os

garantir

utilizados
o

para

tratamento

acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas

ANTES

Quadro societário antes e após
a operação

AÇÕES ON

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

---

---

15.463.321

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

---

---

1.228.230
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FIP Economia Real

505.430

---

---

505.430

FIP BR PE III

475.387

---

---

475.387

RM Participações

234.870

43.334

---

278.204

AML

664.581

2.598.012

---

3.262.593

Geraldo

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Rogério

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Carvalhal

212.637

831.250

---

1.043.887

Evandro

212.636

787.364

---

1.000.000

José Luiz

212.636

831.249

---

1.043.885

Wilson

198.521

731.563

---

930.084

Sérgio

110.962

389.278

---

500.240

Marco Antônio

97.423

336.349

---

433.772

Cláudio

1.436.078

4.933.981

---

6.370.059

Heloísa

8.186

32.002

---

40.188

Francisco

---

---

68.334

68.334

Antônio Sabedotti

---

32.825

---

32.825

Tatiana

---

32.825

---

32.825

Ismail

---

32.825

---

32.825

Giocondo

---

32.825

---

32.825

Emanuel

---

26.260

---

26.260

Marcelo

---

26.260

---

26.260

Antônio Gomes

9.329

9.329

---

18.658

Atos

9.329

9.329

---

18.658

Carlos

9.329

9.329

---

18.658

Gervásio

9.329

9.329

---

18.658

Jair

67.251

67.251

---

134.502

Ovídio

65.337

65.338

---

130.675

Sandra

65.337

65.338

---

130.675

Filipe

16.812

16.813

---

33.625

Fabrício

16.812

16.813

---

33.625

Fernando

16.812

16.813

---

33.625

Laura

16.812

16.813

---

33.625

Angela

37.124

37.124

---

74.248

Antônio Cruz

32.669

32.669

---

65.338

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

DEPOIS
AÇÕES ON

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

---

---

15.463.321

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

---

---

1.228.230

FIP Economia Real

505.430

---

---

505.430

FIP BR PE III

475.387

---

---

475.387

RM Participações

234.870

43.334

---

278.204

AML

664.581

2.598.012

---

3.262.593

Geraldo

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Rogério

1.588.515

6.209.895

---

7.798.410

Carvalhal

212.637

831.250

---

1.043.887

Evandro

212.636

787.364

---

1.000.000

José Luiz

212.636

831.249

---

1.043.885

Wilson

198.521

731.563

---

930.084
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Evento

Sérgio

110.962

389.278

---

Marco Antônio

97.423

336.349

---

500.240
433.772

Cláudio

1.436.078

4.933.981

---

6.370.059

Heloísa

8.186

32.002

---

40.188

Francisco

---

---

68.334

68.334

Antônio Sabedotti

---

32.825

---

32.825

Tatiana

---

32.825

---

32.825

Ismail

---

32.825

---

32.825

Giocondo

---

32.825

---

32.825

Emanuel

---

26.260

---

26.260

Marcelo

---

26.260

---

26.260

Antônio Gomes

9.329

9.329

---

18.658

Atos

9.329

9.329

---

18.658

Carlos

9.329

9.329

---

18.658

Gervásio

9.329

9.329

---

18.658

Jair

67.251

67.251

---

134.502

Ovídio

65.337

65.338

---

130.675

Sandra

65.337

65.338

---

130.675

Filipe

16.812

16.813

---

33.625

Fabrício

16.812

16.813

---

33.625

Fernando

16.812

16.813

---

33.625

Laura

16.812

16.813

---

33.625

Angela

37.124

37.124

---

74.248

Antônio Cruz

32.669

32.669

---

65.338

Vitor de Carvalho Romera (“Vitor”)

25.209

25.210

---

50.419

Mauro Terra Branco (“Mauro”)

25.209

25.210

---

50.419

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

Aquisição da sociedade empresária limitada “Instituto de Diagnósticos Gold Imagem Ltda.”
pela Mastoclínica Participações Ltda. (controlada da Companhia)

Principais

condições

do

negócio

Em 05/03/2013, a Mastoclínica Participações Ltda. celebrou com os sócios da Instituto de
Diagnósticos Gold Imagem Ltda., Srs. Vitor de Carvalho Romera, Mauro Terra Branco e
Ibrahim Georges Buttros Neto, Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da
sociedade, prestadora de serviços de medicina diagnóstica por imagem em Rio Claro, Estado
de São Paulo.
O preço total pela aquisição da sociedade foi estipulado em R$ 1.549.769,20, a ser pago pela
Compradora aos Vendedores de acordo com suas respectivas participações no capital social da
sociedade adquirida, em moeda corrente nacional, podendo qualquer das 05 parcelas a prazo
do preço ser retida pela Compradora em garantia das obrigações de indenizar previstas no
contrato, até a extinção ou pagamento da contingência em questão.

Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Instituto de Diagnósticos Gold Imagem Ltda. e Mastoclínica Participações Ltda.
da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação
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Evento

Aquisição da sociedade empresária limitada “Gold Imagem Diagnósticos Médicos Ltda.” pela
Mastoclínica Participações Ltda. (controlada da Companhia)

Principais

condições

do

negócio

Em 05/03/2013, a Mastoclínica Participações Ltda. celebrou com os sócios da Gold Imagem
Diagnósticos Médicos Ltda., Srs. Vitor de Carvalho Romera, Mauro Terra Branco e João
Romera, Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, visando à
aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da sociedade, prestadora de
serviços de medicina diagnóstica por imagem em Catanduva, Estado de São Paulo.
O preço total pela aquisição da sociedade foi estipulado em R$ 346.924,87, a ser pago pela
Compradora aos Vendedores de acordo com suas respectivas participações no capital social da
sociedade adquirida, em moeda corrente nacional, podendo qualquer das 05 parcelas a prazo
do preço ser retida pela Compradora em garantia das obrigações de indenizar previstas no
contrato, até a extinção ou pagamento da contingência em questão.

Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Gold Imagem Diagnósticos Médicos Ltda. e Mastoclínica Participações Ltda.
da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento

Aquisição da sociedade empresária limitada “Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda.”
pela Mastoclínica Participações Ltda. (controlada da Companhia)

Principais

condições

do

negócio

Em 05/03/2013, a Mastoclínica Participações Ltda. celebrou com os sócios da Setra Prestação
de Serviços Radiológicos Ltda., Srs. Vitor de Carvalho Romera, Mauro Terra Branco, Patrícia de
Souza Lima Fernandes e Daniel Ragazzi Cantinelli, Instrumento Particular de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas do
capital social da sociedade, prestadora de serviços de medicina diagnóstica por imagem em
Rio Claro, Estado de São Paulo.
O preço total pela aquisição da sociedade foi estipulado em R$ 829.932,74, a ser pago pela
Compradora aos Vendedores de acordo com suas respectivas participações no capital social da
sociedade adquirida, em moeda corrente nacional, podendo qualquer das 05 parcelas a prazo
do preço ser retida pela Compradora em garantia das obrigações de indenizar previstas no
contrato, até a extinção ou pagamento da contingência em questão.

Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda. e Mastoclínica Participações Ltda.
da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento

Aquisição, pela Companhia, de quotas das sociedades limitadas “Som Diagnósticos Ltda.” e
“Nuclear Diagnósticos Sociedade Simples Ltda.” de titularidade de Armando Boulhosa Nassar,
com consequente aumento da participação societária da Companhia nas sociedades
Em 26/04/2013 houve aumento de capital.
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Principais

condições

do

negócio

Em 06/05/2013, a Companhia celebrou Sr. Armando Boulhosa Nassar Instrumento Particular
de Compra e Venda de Quotas Remanescentes de Propriedade de Armando Boulhosa Nassar,
relativas às Sociedades Som Diagnósticos Ltda. e Nuclear Diagnósticos Sociedade Simples
Ltda., visando à aquisição da participação remanescente mantida pelo Vendedor nas referidas
sociedades, as quais foram parcialmente adquiridas pela Companhia em 03/06/2011.
O preço total pela aquisição da participação remanescente mantida em ambas as sociedades
foi estipulado em R$ 150.000,00 e foi pago pela Companhia ao Vendedor na mesma data, em
moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, com outorga de
ampla quitação pelo Vendedor.

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Som Diagnósticos Ltda. e Nuclear Diagnósticos
Sociedade Simples Ltda.

Efeitos

resultantes

da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento

Aquisição da sociedade simples “Ecoclínica S/S”, pela Mastoclínica Participações Ltda.
(controlada da Companhia)

Principais
negócio

condições

do

Em 27/05/2013, a Mastoclínica Participações Ltda. celebrou com os sócios da Ecoclínica S/S,
Sr. Lavoisier Linhares Dias da Costa e Sra. Liliana Resstom Dias da Costa, Instrumento
Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, visando à aquisição de 70% das
quotas representativas do capital social da sociedade, prestadora de serviços de medicina
diagnóstica por imagem em João Pessoa, Estado da Paraíba.
O preço total pela aquisição da sociedade foi estipulado em R$ 15.022.295,00, a ser pago pela
Compradora aos Vendedores de acordo com suas respectivas participações no capital social da
sociedade adquirida, em moeda corrente nacional, podendo a segunda e última parcela do
preço ser retida pela Compradora em garantia das obrigações de indenizar previstas no
contrato, até a extinção ou pagamento da contingência em questão.
De acordo com o estabelecido no contrato, os Vendedores outorgaram à Compradora ainda,
de forma irrevogável e irretratável, opção de compra das Quotas Remanescentes mantidas
pelos Vendedores na Ecoclínica S/S, representativas de 30% do capital social total da
sociedade adquirida.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores constituíram, na data de
assinatura do contrato de compra e venda, garantia real na forma de penhor sobre suas
quotas de emissão da Ecoclínica em favor e em nome da Mastoclínica, mediante a celebração
do Contrato de Penhor de Quotas. De acordo com o disposto no Contrato de Penhor de
Quotas, o penhor sob as quotas deverá ser liberado, mediante a assinatura da respectiva
alteração do contrato social da Mastoclínica, ao final do prazo de 6 anos contados da data de
fechamento, caso não existam (i) perdas incorridas pelas compradoras e ainda não
indenizadas pelos vendedores; (ii) contingências em aberto (reclamadas por terceiros ou
apontadas pelas autoridades competentes) ou (iii) outras obrigações de indenização ou
pagamento em aberto por parte dos vendedores; e (iv) a garantida não tenha executado a
garantia pignoratícia instituída sobre as ações empenhadas.
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Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Ecoclínica S/S e Mastoclínica Participações Ltda.
da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento

Aquisição da sociedade por ações “Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem S.A.” pela
Companhia e por sua controlada Mastoclínica Participações Ltda.

Principais
negócio

condições

do

Em 13/06/2013, a Companhia e sua controlada, Mastoclínica Participações Ltda., celebraram
com os acionistas da Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem S.A., Srs. Naim Abdala
Junior, Nitamar Abdala, Edson Shinji Kubota, Suzan Menasce Goldman, Sônia de Aguiar Vilela
Mitraud e Valdir Zanderigo, Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, visando à aquisição de 100% das ações de emissão da sociedade adquirida,
prestadora de serviços de medicina diagnóstica por imagem nos Municípios de Mogi das Cruzes
e Suzano, Estado de São Paulo.
Nos termos estabelecidos no contrato, a Mastoclínica adquiriu dos Vendedores 186.200 ações,
representativas de 70% do capital social da sociedade adquirida, de forma que a Companhia
adquiriu as demais 79.800 ações remanescentes, representativas de 30% do capital social
total da sociedade adquirida.
O preço total pela aquisição de 70% das ações de emissão da sociedade adquirida foi
estipulado em, aproximadamente, R$ 41.775.000,00, devendo ser pago pela Mastoclínica aos
Vendedores da seguinte forma: (a) R$ 26.205.000,00 à vista, na proporção de (a.i) 44% para
Nitamar Abdala; (a.ii) 20% para Naim Abdala Junior; (a.iii) 27% para Edson Shinji Kubota;

(a.iv) 3% para Suzan Menasce Goldman; (a.v) 3% para Sônia de Aguiar Vilela Mitraud; e
(a.vi) 3% para Valdir Zanderigo; (b) R$ 1.050.000,00 à prazo (incidindo correção pela Taxa
DI), exclusivamente em favor dos Vendedores Nitamar Abdala e Naim Abdala, condicionado a

(b.i) aprovação da assunção da Dívida Itaú-BNDES pela empresa Garantidora Nitamar e Naim
(conforme definido no contrato); ou (b.ii) quitação de tal Dívida Itaú-BNDES pela Garantidora
Nitamar e Naim, o que ocorrer primeiro; e (c) o saldo remanescente de R$ 5.000.000,00
(corrigido pela Taxa DI), em 05 dias úteis após decurso do Prazo de Retenção, conforme
definição constante do contrato e nas condições ali estipuladas.
Pela aquisição da participação remanescente equivalente a 30% do capital social da sociedade
adquirida, a Companhia entregou aos Vendedores 980.392 ações nominativas de sua emissão,
na seguinte proporção: (i) 215.686 ações ordinárias e 215.686 ações preferenciais classe A
para Nitamar Abdala; (ii) 98.039 ações ordinárias e 98.039 ações preferenciais classe A para
Naim Abdala Junior; (iii) 132.353 ações ordinárias e 132.353 ações preferenciais classe A para
Edson Shinji Kubota; (iv) 14.706 ações ordinárias e 14.706 ações preferenciais classe A para
Suzan Menasce Goldman; (v) 14.706 ações ordinárias e 14.706 ações preferenciais classe A
para Sônia de Aguiar Vilela Mitraud; e (vi) 14.706 ações ordinárias e 14.706 ações
preferenciais classe A para Valdir Zanderigo.
As novas ações ordinárias e preferencias classe A foram emitidas pela Companhia mediante
aumento do capital social no valor de R$ 15.000.000,00, ao preço de emissão de R$ 15,30,
conforme aprovado pela totalidade dos acionistas da Companhia em assembleia geral
extraordinária realizada na mesma data do evento, as quais foram integralmente subscritas
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por referidos Vendedores sob anuência dos demais acionistas da Companhia e integralizadas
mediante contribuição das ações de emissão da sociedade adquirida à Companhia.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores constituíram, na data de
assinatura do contrato de compra e venda, garantia real na forma de penhor sobre suas ações
de emissão da Companhia em favor e em nome da Mastoclínica, mediante a celebração do
Contrato de Penhor de Ações. De acordo com o disposto no Contrato de Penhor de Ações, o
penhor sob as ações deverá ser liberado, mediante o cancelamento perante o livro de registro
de ações nominativas da Companhia, ao final do prazo de 5 anos contados da data de entrega
da última declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) que se refira
ao exercício fiscal em que os vendedores eram titulares das ações adquiridas (i.e. 2013), caso
não existam (i) perdas incorridas pelas compradoras e ainda não indenizadas pelos
vendedores; (ii) contingências exigidas por terceiros em aberto (reclamadas por terceiros ou
apontadas pelas autoridades competentes, inclusive em processos de fiscalização instaurados
contra a Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem S.A.) ou (iii) não haja em trâmite
processo de execução do penhor.
Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Mastoclínica Participações Ltda. e Unidade Mogiana de
Diagnóstico por Imagem S.A.

Efeitos

resultantes

da

Ingresso de 06 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

operação no quadro societário

existentes na Companhia na ocasião.

Mecanismos

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os

garantir

utilizados
o

para

tratamento

acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas

ANTES

Quadro societário antes e após

AÇÕES ON

a operação

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.489.016

-

---

15.489.016

FIP Fundo Diagnósticos

1.230.271

-

---

1.230.271

FIP Economia Real

506.270

-

---

506.270

FIP BR PE III

476.177

-

---

476.177

RM Participações

235.332

43.334

---

278.666

AML

670.002

2.598.012

---

3.268.014

Geraldo

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

Rogério

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

Carvalhal

214.372

831.250

---

1.045.622

Evandro

214.298

787.364

---

1.001.662

José Luiz

214.371

831.249

---

1.045.620

Wilson

200.067

731.563

---

931.630

Sérgio

111.793

389.278

---

501.071

Marco Antônio

98.144

336.349

---

434.493

Cláudio

1.446.663

4.933.981

---

6.380.644

Heloísa

8.253

32.002

---

40.255

Francisco

-

-

150.092

150.092

Antônio Sabedotti

-

32.880

---

32.880

Tatiana

-

32.880

---

32.880

Ismail

-

32.880

---

32.880

Giocondo

-

32.880

---

32.880
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Emanuel

-

26.304

---

26.304

Marcelo

-

26.304

---

26.304

Antônio Gomes

9.360

9.329

---

18.689

Atos

9.360

9.329

---

18.689

Carlos

9.360

9.329

---

18.689

Gervásio

9.360

9.329

---

18.689

Jair

67.475

67.251

---

134.726

Ovídio

65.554

65.338

---

130.892

Sandra

65.554

65.338

---

130.892

Filipe

16.868

16.813

---

33.681

Fabrício

16.868

16.813

---

33.681

Fernando

16.868

16.813

---

33.681

Laura

16.868

16.813

---

33.681

Angela

37.247

37.124

---

74.371

Antônio Cruz

32.778

32.669

---

65.447

Vitor

25.293

25.210

---

50.503

Mauro

25.293

25.210

---

50.503

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

DEPOIS
AÇÕES ON

AÇÕES PN-A AÇÕES PN-B

ACIONISTAS

TOTAL POR
ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.489.016

-

---

15.489.016

FIP Fundo Diagnósticos

1.230.271

-

---

1.230.271

FIP Economia Real

506.270

-

---

506.270

FIP BR PE III

476.177

-

---

476.177

RM Participações

235.332

43.334

---

278.666

AML

670.002

2.598.012

---

3.268.014

Geraldo

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

Rogério

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

Carvalhal

214.372

831.250

---

1.045.622

Evandro

214.298

787.364

---

1.001.662

José Luiz

214.371

831.249

---

1.045.620

Wilson

200.067

731.563

---

931.630

Sérgio

111.793

389.278

---

501.071

Marco Antônio

98.144

336.349

---

434.493

Cláudio

1.446.663

4.933.981

---

6.380.644

Heloísa

8.253

32.002

---

40.255

Francisco

-

-

150.092

150.092

Antônio Sabedotti

-

32.880

---

32.880

Tatiana

-

32.880

---

32.880

Ismail

-

32.880

---

32.880

Giocondo

-

32.880

---

32.880

Emanuel

-

26.304

---

26.304

Marcelo

-

26.304

---

26.304

Antônio Gomes

9.360

9.329

---

18.689

Atos

9.360

9.329

---

18.689

Carlos

9.360

9.329

---

18.689

Gervásio

9.360

9.329

---

18.689

Jair

67.475

67.251

---

134.726

Ovídio

65.554

65.338

---

130.892

Sandra

65.554

65.338

---

130.892

Filipe

16.868

16.813

---

33.681

Fabrício

16.868

16.813

---

33.681

Fernando

16.868

16.813

---

33.681
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Laura

16.813

---

33.681

37.247

37.124

---

74.371

32.778

32.669

---

65.447

Vitor

25.293

25.210

---

50.503

Mauro

25.293

25.210

---

50.503

Naim Abdala Junior (“Naim”)

98.039

98.039

---

196.078

Nitamar Abdala (“Nitamar”)

215.686

215.686

---

431.372

Edson Shinji Kubota (“Edson”)

132.353

132.353

---

264.706

Suzan Menasce Goldman (“Suzan‟)

14.706

14.706

---

29.412

Sônia de Aguiar Vilela Mitraud (“Sonia”)

14.706

14.706

---

29.412

Valdir Zanderigo (“Valdir”)

14.706

14.706

---

29.412

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

Angela
Antônio Cruz

16.868
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Evento

Aquisição das sociedades empresárias limitadas “Pró Imagem Ltda.”, “Pró R.M. Diagnósticos
Avançados Ltda.”, “Pró Imagem Exames Complementares Ltda.” e “Pró Ressonância Ltda.”
pela Companhia e por sua controlada Mastoclínica Participações Ltda.

Principais
negócio

condições

do

Em

01/07/2013,

a

Companhia

e

sua

controlada,

Mastoclínica

Participações

Ltda.

(“Mastoclínica”), celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da (i) Pró
Imagem Ltda. (“Pró Imagem”) e Pró R.M. Diagnósticos Avançados Ltda. (“Pró R.M.” e
conjuntamente com Pró Imagem, “Empresas Pindamonhangaba”), com seus respectivos
sócios, Srs. Andrey Jorge de Andrade, José Carlos Silva, Rodrigo Fernandes Maciel, Gil Souza
Melo, Fernando Barros de Oliveira, Otavio Pereira Lima e Laila Daibes Rachid; e da (ii) Pró
Imagem Exames Complementares Ltda. (“Pró Exames”) e Pró Ressonância Ltda. (“Pró
Ressonância” e conjuntamente com Pró Exames, “Empresas Taubaté”), com seus respectivos
sócios, Srs. Andrey Jorge de Andrade, José Carlos Silva, Tito Soares Pereira, Cyntia Inez
Guedes Soares Pereira, Rodrigo Fernandes Maciel e Laila Daibes Rachid.
Nos termos estabelecidos nos contratos descritos acima, as aquisições foram realizadas da
seguinte forma:
- Pró Imagem: a Companhia adquiriu 164.330 quotas, representativas de 10,19% do capital
social da referida sociedade adquirida, de forma que a sua controlada Mastoclínica adquiriu as
demais 1.448.332 quotas remanescentes, representativas de 89,81% do capital social da
referida sociedade adquirida, todas de titularidade dos Vendedores Andrey Jorge de Andrade,
José Carlos Silva, Rodrigo Fernandes Maciel, Gil Souza Melo, Otavio Pereira Lima e Laila Daibes
Rachid;
- Pró R.M.: a Companhia adquiriu 59.045 quotas, representativas de 12,05% do capital social
da referida sociedade adquirida, de forma que a sua controlada Mastoclínica adquiriu as
demais 430.955 quotas remanescentes, representativas de 87,95% do capital social da
referida sociedade adquirida, todas de titularidade dos Vendedores Andrey Jorge de Andrade,
José Carlos Silva, Fernando Barros de Oliveira, Rodrigo Fernandes Maciel e Gil Souza Melo;
- Pró Exames: a Companhia adquiriu 714.596 quotas, representativas de 9,08% do capital
social da referida sociedade adquirida, de forma que a sua controlada Mastoclínica adquiriu as
demais 7.155.404 quotas remanescentes, representativas de 90,92% do capital social da
referida sociedade adquirida, todas de titularidade dos Vendedores Andrey Jorge de Andrade,
José Carlos Silva, Tito Soares Pereira, Cyntia Inez Guedes Soares Pereira e Laila Daibes
Rachid; e
- Pró Ressonância: a Companhia adquiriu 138.600 quotas, representativas de 12,60% do
capital social da referida sociedade adquirida, de forma que a sua controlada Mastoclínica
adquiriu as demais 961.400 quotas remanescentes, representativas de 87,40% do capital
social da referida sociedade adquirida, todas de titularidade dos Vendedores Andrey Jorge de
Andrade, José Carlos Silva, Rodrigo Fernandes Maciel, Cyntia Inez Guedes Soares Pereira e
Laila Daibes Rachid.
O preço total pela aquisição de 100% das quotas representativas do capital social (i) das
Empresas Pindamonhangaba, foi calculado em R$ 10.796.062,00, sendo R$ 9.575.795,20 pago
em moeda corrente nacional e o saldo, no valor de R$1.220.266,80, por meio da subscrição de
novas ações da Companhia, e; (ii) das Empresas Taubaté, foi calculado em R$ 17.203.938,00,
sendo R$ 15.400.159,80 pago em moeda corrente nacional e o saldo, no valor de
R$ 1.803.778,20, por meio da subscrição de novas ações da Companhia. O valor total de cada
aquisição poderá sofrer reajustes, em razão do desempenho futuro das Empresas
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Pindamonhangaba e das Empresas Taubaté, respectivamente.
Pelas aquisições das participações descritas acima, a Companhia emitiu 197.650 novas ações
nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 98.827 ações ordinárias; e (b) 98.823 ações
preferenciais nominativas classe „A‟, as quais foram subscritas da seguinte forma:
Vendedor

Ordinárias

Ações
Preferenciais Classe ‘A’

Andrey Jorge de Andrade

37.227

37.226

José Carlos Silva

30.689

30.689

Rodrigo Fernandes Maciel

18.119

18.119

Cyntia Inez Guedes S. Pereira

5.368

5.367

Gil Souza Melo

4.304

4.303

Tito Soares Pereira

3.120

3.119

98.827

98.823

Total

As novas ações ordinárias e preferencias classe A foram emitidas pela Companhia mediante
aumento do capital social no valor de R$ 3.024.045,00, ao preço de emissão de R$ 15,30,
conforme aprovado pela totalidade dos acionistas da Companhia em assembleia geral
extraordinária realizada na mesma data do evento, as quais foram integralmente subscritas
por referidos Vendedores sob anuência dos demais acionistas da Companhia e integralizadas
mediante contribuição das quotas das sociedades adquiridas à Companhia.
Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Mastoclínica Participações Ltda., Pró Imagem Ltda., Pró
R.M. Diagnósticos Avançados Ltda., Pró Imagem Exames Complementares Ltda. e Pró
Ressonância Ltda.

Efeitos

resultantes

da

Ingresso de 06 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

operação no quadro societário

existentes na Companhia na ocasião.

Mecanismos

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os

garantir

utilizados
o

para

tratamento

acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após
a operação

ANTES
AÇÕES ON

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

QTDE.

QTDE.

QTDE.

FIP Brazilian PE Fund III

15.489.016

-

---

QTDE.
TOTAL
15.489.016

FIP Fundo Diagnósticos

1.230.271

-

---

1.230.271

FIP Economia Real

506.270

-

---

506.270

FIP BR PE III

476.177

-

---

476.177

RM Participações

235.332

43.334

---

278.666

AML

670.002

2.598.012

---

3.268.014

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

1.601.474

6.209.895

---

7.811.369

Carvalhal

214.372

831.250

---

1.045.622

Evandro

214.298

787.364

---

1.001.662

José Luiz

214.371

831.249

---

1.045.620

Wilson

200.067

731.563

---

931.630

Sérgio

111.793

389.278

---

501.071

Marco Antônio

98.144

336.349

---

434.493

Cláudio

1.446.663

4.933.981

---

6.380.644

Heloísa

ACIONISTAS

Geraldo
Rogério

TOTAL POR ACIONISTA

8.253

32.002

---

40.255

Francisco

-

-

150.092

150.092

Antônio Sabedotti

-

32.880

---

32.880
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Tatiana

-

32.880

---

32.880

Ismail

-

32.880

---

32.880

Giocondo

-

32.880

---

32.880

Emanuel

-

26.304

---

26.304

Marcelo

-

26.304

---

26.304

Antônio Gomes

9.360

9.329

---

18.689

Atos

9.360

9.329

---

18.689

Carlos

9.360

9.329

---

18.689

Gervásio

9.360

9.329

---

18.689

Jair

67.475

67.251

---

134.726

Ovídio

65.554

65.338

---

130.892

Sandra

65.554

65.338

---

130.892

Filipe

16.868

16.813

---

33.681

Fabrício

16.868

16.813

---

33.681

Fernando

16.868

16.813

---

33.681

Laura

16.868

16.813

---

33.681

Angela

37.247

37.124

---

74.371

Antônio Cruz

32.778

32.669

---

65.447

Vitor

25.293

25.210

---

50.503

Mauro

25.293

25.210

---

50.503

Naim

98.039

98.039

---

196.078

Nitamar

215.686

215.686

---

431.372

Edson

132.353

132.353

---

264.706

Suzan

14.706

14.706

---

29.412

Sonia

14.706

14.706

---

29.412

Valdir

14.706

14.706

---

29.412

ações em tesouraria

44.107

43.885

---

87.992

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS
0,00

QTDE.
TOTAL
15.489.016

30,6039

0,00

1.230.271

2,4308

---

0,00

506.270

1,0003

0,00

---

0,00

476.177

0,9409

43.334

0,17

---

0,00

278.666

0,5506

2,64

2.598.012

10,34

---

0,00

3.268.014

6,4571

1.601.474

6,32

6.209.895

24,71

---

0,00

7.811.369

15,4341

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

FIP Brazilian PE Fund III

15.489.016

61,15

-

0,00

---

FIP Fundo Diagnósticos

1.230.271

4,86

-

0,00

---

FIP Economia Real

506.270

2,00

-

0,00

FIP BR PE III

476.177

1,88

-

RM Participações

235.332

0,93

AML

670.002

Geraldo
Rogério

TOTAL POR ACIONISTA
% DO K

1.601.474

6,32

6.209.895

24,71

---

0,00

7.811.369

15,4341

Carvalhal

214.372

0,85

831.250

3,31

---

0,00

1.045.622

2,0660

Evandro

214.298

0,85

787.364

3,13

---

0,00

1.001.662

1,9791

José Luiz

214.371

0,85

831.249

3,31

---

0,00

1.045.620

2,0660

Wilson

200.067

0,79

731.563

2,91

---

0,00

931.630

1,8408

Sérgio

111.793

0,44

389.278

1,55

---

0,00

501.071

0,9900

Marco Antônio

98.144

0,39

336.349

1,34

---

0,00

434.493

0,8585

Cláudio

1.446.663

5,71

4.933.981

19,63

---

0,00

6.380.644

12,6072

Heloísa

---

0,00

40.255

0,0795

150.092 100,0

150.092

0,2966

8.253

0,03

32.002

0,13

Francisco

-

0,00

-

0,00

Antônio Sabedotti

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Tatiana

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Ismail

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Giocondo

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Emanuel

-

0,00

26.304

0,10

---

0,00

26.304

0,0520

Marcelo

-

0,00

26.304

0,10

---

0,00

26.304

0,0520

Antônio Gomes

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Atos

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Carlos

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Gervásio

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Jair

67.475

0,27

67.251

0,27

---

0,00

134.726

0,2662

Ovídio

65.554

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.892

0,2586

Sandra

65.554

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.892

0,2586
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Filipe

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Fabrício

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Fernando

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Laura

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Angela

37.247

0,15

37.124

0,15

---

0,00

74.371

0,1469

Antônio Cruz

32.778

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.447

0,1293

Vitor

25.293

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.503

0,0998

Mauro

25.293

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.503

0,0998

Naim

98.039

0,39

98.039

0,39

---

0,00

196.078

0,3874

Nitamar

215.686

0,85

215.686

0,86

---

0,00

431.372

0,8523

Edson

132.353

0,52

132.353

0,53

---

0,00

264.706

0,5230

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Andrey Jorge de Andrade (“Andrey”)

37.227

0,15

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1471

José Carlos Silva (“José Carlos”)

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1213

Rodrigo Fernandes Maciel (“Rodrigo”)

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0716

Cyntia Inez Guedes Soares Pereira (“Cyntia”)

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0212

Gil Souza Melo (“Gil”)

4.304

0,02

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0170

Tito Soares Pereira(“Tito”)

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0123

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Evento

Aquisição da sociedade empresária limitada “Sonograff Vale do Aço Ltda.”, pela Mastoclínica
Participações Ltda. (controlada da Companhia)

Principais

condições

do

negócio

Em 16/07/2013, a Mastoclínica Participações Ltda. celebrou com os sócios da Sonograff Vale
do Aço Ltda., Sr. Rubner Eustáquio Gomes Timo e Sra. Thaís Soares Gomes Timo, Instrumento
Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, visando à aquisição de 100% das
quotas representativas do capital social da sociedade adquirida, prestadora de serviços de
medicina diagnóstica por imagem em Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
O preço total pela aquisição da sociedade foi estipulado em R$ 1.400.500,00, a ser pago pela
Compradora aos Vendedores de acordo com suas respectivas participações no capital social da
sociedade adquirida, em moeda corrente nacional, podendo qualquer das 05 parcelas a prazo
do preço ser retida pela Compradora em garantia das obrigações de indenizar previstas no
contrato, até a extinção ou pagamento da contingência em questão.

Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Sonograff Vale do Aço Ltda. e Mastoclínica Participações Ltda.
da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento
Principais
negócio

Aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção em tesouraria
condições

do

Em 10/10/2013, foi aprovada a aquisição, pela Companhia, de 81.763 ações de sua própria
emissão para permanência em tesouraria, sendo (a) 81.455 ações ordinárias nominativas, e

(b) 308 ações preferenciais nominativas classe „A‟.
O preço de aquisição total foi estipulado e aprovado em R$ 817,63, visto que, embora as
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ações tenham sido emitidas ao preço arredondado de R$ 15,30 à época, estas pendiam de
integralização em montante equivalente a R$ 1.250.897,38 no momento de sua aquisição pela
Companhia, o que implicou na fixação do valor efetivo das ações adquiridas correspondente a
R$ 0,01 pago por ação.
As ações ordinárias e preferenciais adquiridas pertenciam aos seguintes acionistas:

.

ACIONISTAS

AÇÕES ON

AÇÕES PN-A

Geraldo

12.959

---

Rogério

12.959

---

Carvalhal

1.735

---

Evandro

1.662

---

José Luiz

1.735

---

Wilson

1.546

---

Sérgio

831

---

Marco Antônio

721

---

Cláudio

10.585

---

Heloísa

67

---

5.421

---

FIP Brazilian PE Fund III

25.695

---

FIP Fundo Diagnósticos

2.041

---

FIP Economia Real

840

---

FIP BR PE III

790

---

RM Participações

462

---

Antonio Sabedotti

---

55

Tatiana

---

55

Ismail

---

55

Giocondo

---

55

Emanuel

---

44

Marcelo

---

44

Gervásio

31

---

Carlos

31

---

Atos

31

---

Antonio Gomes

31

---

Jair

224

---

Ovídio

217

---

Sandra

217

---

Filipe

56

---

Fabrício

56

---

Fernando

56

---

Laura

56

---

Angela

123

---

Antonio Cruz

109

---

AML
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Vitor

84

---

Mauro

84

---

.
Sociedades envolvidas
Efeitos

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

resultantes

da

Diluição da participação societária dos acionistas da Companhia indicados acima.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após

a operação

ANTES
AÇÕES ON

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

ACIONISTAS
0,00

QTDE.
TOTAL
15.489.016

30,6039

0,00

1.230.271

2,4308

---

0,00

506.270

1,0003

0,00

---

0,00

476.177

0,9409

43.334

0,17

---

0,00

278.666

0,5506

2,64

2.598.012

10,34

---

0,00

3.268.014

6,4571

1.601.474

6,32

6.209.895

24,71

---

0,00

7.811.369

15,4341

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

FIP Brazilian PE Fund III

15.489.016

61,15

-

0,00

---

FIP Fundo Diagnósticos

1.230.271

4,86

-

0,00

---

FIP Economia Real

506.270

2,00

-

0,00

FIP BR PE III

476.177

1,88

-

RM Participações

235.332

0,93

AML

670.002

Geraldo
Rogério

TOTAL POR ACIONISTA
% DO K

1.601.474

6,32

6.209.895

24,71

---

0,00

7.811.369

15,4341

Carvalhal

214.372

0,85

831.250

3,31

---

0,00

1.045.622

2,0660

Evandro

214.298

0,85

787.364

3,13

---

0,00

1.001.662

1,9791

José Luiz

214.371

0,85

831.249

3,31

---

0,00

1.045.620

2,0660

Wilson

200.067

0,79

731.563

2,91

---

0,00

931.630

1,8408

Sérgio

111.793

0,44

389.278

1,55

---

0,00

501.071

0,9900

Marco Antônio

98.144

0,39

336.349

1,34

---

0,00

434.493

0,8585

Cláudio

1.446.663

5,71

4.933.981

19,63

---

0,00

6.380.644

12,6072

Heloísa

8.253

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.255

0,0795

Francisco

-

0,00

-

0,00

150.092

100,0

150.092

0,2966

Antônio Sabedotti

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Tatiana

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Ismail

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Giocondo

-

0,00

32.880

0,13

---

0,00

32.880

0,0650

Emanuel

-

0,00

26.304

0,10

---

0,00

26.304

0,0520

Marcelo

-

0,00

26.304

0,10

---

0,00

26.304

0,0520

Antônio Gomes

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Atos

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Carlos

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Gervásio

9.360

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.689

0,0369

Jair

67.475

0,27

67.251

0,27

---

0,00

134.726

0,2662

Ovídio

65.554

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.892

0,2586

Sandra

65.554

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.892

0,2586

Filipe

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Fabrício

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Fernando

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Laura

16.868

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.681

0,0665

Angela

37.247

0,15

37.124

0,15

---

0,00

74.371

0,1469

Antônio Cruz

32.778

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.447

0,1293

Vitor

25.293

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.503

0,0998

Mauro

25.293

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.503

0,0998

Naim

98.039

0,39

98.039

0,39

---

0,00

196.078

0,3874

Nitamar

215.686

0,85

215.686

0,86

---

0,00

431.372

0,8523

Edson

132.353

0,52

132.353

0,53

---

0,00

264.706

0,5230
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Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0581

Andrey

37.227

0,15

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1471

José Carlos

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1213

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0716

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0212

Gil

4.304

0,02

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0170

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0123

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

QTDE.

%

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

61,24

FIP Fundo Diagnósticos

QTDE.

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

0,00

---

0,00

15.463.321

30,6026

1.228.230

4,86

-

0,00

---

0,00

1.228.230

2,4307

FIP Economia Real

505.430

2,00

-

0,00

---

0,00

505.430

1,0003

FIP BR PE III

475.387

1,88

-

0,00

---

0,00

475.387

0,9408

RM Participações

234.870

0,93

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5506

AML

664.581

2,68

2.598.012

10,34

---

0,00

3.262.593

6,4568

Geraldo

1.588.515

6,29

6.209.895

24,71

---

0,00

7.798.410

15,4334

Rogério

1.588.515

6,29

6.209.895

24,71

---

0,00

7.798.410

15,4334

Carvalhal

212.637

0,84

831.250

3,31

---

0,00

1.043.887

2,0659

Evandro

212.636

0,84

787.364

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9790

José Luiz

212.636

0,84

831.249

3,31

---

0,00

1.043.885

2,0659

Wilson

198.521

0,79

731.563

2,91

---

0,00

930.084

1,8407

Sérgio

110.962

0,44

389.278

1,55

---

0,00

500.240

0,9900

Marco Antônio

97.423

0,39

336.349

1,34

---

0,00

433.772

0,8585

Cláudio

1.436.078

5,69

4.933.981

19,63

---

0,00

6.370.059

12,6066

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0795

Francisco

-

0,00

-

0,00

150.092

100,0

150.092

0,2970

Antônio Sabedotti

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Tatiana

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Ismail

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Giocondo

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Emanuel

-

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0520

Marcelo

-

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0520

Antônio Gomes

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Atos

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Carlos

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Gervásio

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Jair

67.251

0,27

67.251

0,27

---

0,00

134.502

0,2662

Ovídio

65.337

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2586

Sandra

65.337

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2586

Filipe

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Fabrício

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Fernando

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Laura

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Angela

37.124

0,15

37.124

0,15

---

0,00

74.248

0,1469

Antônio Cruz

32.669

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.338

0,1293

Vitor

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0998

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0998

Naim

98.039

0,39

98.039

0,39

---

0,00

196.078

0,3880
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Nitamar

215.686

0,87

215.686

0,86

---

0,00

431.372

0,8537

Edson

132.353

0,53

132.353

0,53

---

0,00

264.706

0,5239

Suzan

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Sonia

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Valdir

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Andrey

37.227

0,15

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1473

José Carlos

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1215

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0717

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0212

Gil

4.304

0,01

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0170

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0123

125.562

-

44.193

-

---

-

169.755

-

ações em tesouraria

Evento

Aquisição das sociedades empresárias limitadas “Centro de Diagnóstico por Imagem
Ltda.” e “Centro de Diagnóstico por Imagem de Vila Velha Ltda.”

Principais condições do Em 11/10/2013, a Companhia celebrou com os sócios da Centro de Diagnóstico por
negócio

Imagem Ltda. (“CDI Vitória”) e da Centro de Diagnóstico por Imagem de Vila Velha
Ltda. (“CDI Vila Velha”), Srs. Juvenal Cézar Caetano Filho, Diogo Miranda Barbosa,
Matheus Miranda Barbosa, Adilson Dias Vieira, Elisa Marques Fonseca, Oswaldo Bagni
Júnior e Jurama Barros Gueiros Bitran, Instrumento Particular de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas do
capital social das referidas sociedades, ambas prestadoras de serviços de medicina
diagnóstica por imagem nos Municípios de Vitória e Vila Velha, respectivamente, Estado
do Espírito Santo.
O

preço

total

pela

aquisição

de

ambas

as

sociedades

foi

estipulado

em

R$ 12.067.055,00, o qual foi quitado pela Companhia mediante a entrega de 788.699
ações nominativas de sua emissão, dentre as quais (a) 81.763 referiam-se a ações já
emitidas, mantidas em tesouraria e pendentes de integralização; e (b) 706.936
resultaram de nova emissão de ações realizada pela Companhia, via aumento do seu
capital social aprovado na mesma data.
Das 81.763 ações já emitidas, mantidas em tesouraria e pendentes de integralização
utilizadas para pagamento de parte do preço de aquisição das sociedades, (a.i) 81.455
se tratavam de ações ordinárias e (a.ii) 308 se tratavam de ações preferenciais classe
„A‟, sendo todas transferidas pela Companhia exclusivamente ao Vendedor Diogo
Miranda Barbosa, que efetivou a respectiva integralização pendente no valor de
R$ 1.250.987,38 mediante contribuição, à Companhia, de 63.182 quotas representativas
do capital social da CDI Vitória então de sua titularidade, dentre as quais 63.182 foram
utilizadas na integralização das ações ordinárias recebidas e 238 foram utilizadas na
integralização das ações preferenciais classe „A‟ recebidas.
Para pagamento do restante do preço de aquisição, a Companhia aprovou um aumento
de capital social no valor de R$ 10.816.120,80, com emissão de 706.936 novas ações
nominativas, representadas por (b.i) 353.467 ações ordinárias e (b.ii) 353.469 ações
preferenciais classe „A‟, subscritas pelos Vendedores na seguinte proporção:

ACIONISTAS

AÇÕES ON

AÇÕES PN

QTDE.

QTDE.

TOTAL POR
ACIONISTA
VALOR TOTAL
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Adilson Dias Vieira

25.251

25.252

R$ 772.695,90

Diogo Miranda Barbosa

26.092

26.092

R$ 798.415,20

Elisa Marques Fonseca

105.479

105.480

R$ 3.227.672,70

Jurama Barros Gueiros Bitran

21.896

21.896

R$ 670.017,60

Juvenal Cézar Caetano Filho

105.773

105.773

R$ 3.236.652,60

Matheus Miranda Barbosa

66.100

66.100

R$ 2.022.660,00

Oswaldo Bagni Junior

2.876

2.876

R$ 88.005,60

As novas ações ordinárias e preferencias classe „A‟ foram emitidas ao preço unitário de
R$ 15,30 e integralizadas pelos Vendedores mediante contribuição, à Companhia, das
quotas representativas do capital social das sociedades adquiridas até então detidas
pelos Vendedores.
Em adição ao preço de aquisição, os Vendedores tem direito ao recebimento de parcelas
adicionais relacionadas a determinadas Contingências Ativas, conforme definição e
identificação constante do respectivo Instrumento Particular de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores constituíram, na data
de assinatura do contrato de compra e venda, garantia real na forma de penhor sobre
suas ações de emissão da Companhia em favor e em nome da Mastoclínica, mediante a
celebração do Contrato de Penhor de Ações. De acordo com o disposto no Contrato de
Penhor de Ações, o penhor sob as ações deverá ser liberado, mediante o cancelamento
perante o livro de registro de ações nominativas da Companhia, em 31 de dezembro de
2018, caso não existam (i) perdas incorridas pela Companhia e ainda não indenizadas
pelos vendedores; (ii) contingências exigidas por terceiros em aberto (reclamadas por
terceiros ou apontadas pelas autoridades competentes); (iii) outras obrigações de
indenização ou pagamento em aberto por parte dos garantidores; ou (iv) a Companhia
não tenha executado a garantia pignoratícia instituída sobre as ações empenhadas.
Ainda, caso seja realizada oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia
(primária ou secundária) em bolsa de valores ou mercado de balcão, em qualquer
momento anterior a 31 de dezembro de 2018, o penhor será proporcionalmente extinto
de acordo com os seguintes cumulativos critérios: (i) a extinção terá início após o prazo
de 12 meses contados a partir da data de realização da oferta pública inicial; e (ii) a
extinção deverá ser realizada anualmente, sempre no 1º dia do mês de janeiro de cada
ano, na forma do disposto no Contrato de Penhor de Ações.
dev

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. e Centro
de Diagnóstico por Imagem de Vila Velha Ltda.

Efeitos

resultantes

operação

no

da Ingresso de 07 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

quadro existentes na Companhia na ocasião.

societário
Mecanismos utilizados

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre

para

os acionistas da Companhia.

garantir

o

tratamento equitativo
entre os acionistas
Quadro societário antes e
após a operação
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ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

TOTAL POR ACIONISTA

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

0,00

---

0,00

15.463.321

30,6026

0,00

---

0,00

1.228.230

2,4307

-

0,00

---

0,00

505.430

1,0003

1,88

-

0,00

---

0,00

475.387

0,9408

0,93

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5506

QTDE.

%

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

61,24

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

4,86

-

FIP Economia Real

505.430

2,00

FIP BR PE III

475.387

RM Participações

234.870

AML

AÇÕES PN-B

QTDE.

664.581

2,68

2.598.012

10,34

---

0,00

3.262.593

6,4568

Geraldo

1.588.515

6,29

6.209.895

24,71

---

0,00

7.798.410

15,4334

Rogério

1.588.515

6,29

6.209.895

24,71

---

0,00

7.798.410

15,4334

Carvalhal

212.637

0,84

831.250

3,31

---

0,00

1.043.887

2,0659

Evandro

212.636

0,84

787.364

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9790

José Luiz

212.636

0,84

831.249

3,31

---

0,00

1.043.885

2,0659

Wilson

198.521

0,79

731.563

2,91

---

0,00

930.084

1,8407

Sérgio

110.962

0,44

389.278

1,55

---

0,00

500.240

0,9900

Marco Antônio

97.423

0,39

336.349

1,34

---

0,00

433.772

0,8585

Cláudio

1.436.078

5,69

4.933.981

19,63

---

0,00

6.370.059

12,6066

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0795

Francisco

-

0,00

-

0,00

150.092

100,0

150.092

0,2970

Antônio Sabedotti

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Tatiana

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Ismail

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Giocondo

-

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0650

Emanuel

-

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0520

Marcelo

-

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0520

Antônio Gomes

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Atos

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Carlos

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Gervásio

9.329

0,03

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0369

Jair

67.251

0,27

67.251

0,27

---

0,00

134.502

0,2662

Ovídio

65.337

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2586

Sandra

65.337

0,26

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2586

Filipe

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Fabrício

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Fernando

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Laura

16.812

0,06

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0665

Angela

37.124

0,15

37.124

0,15

---

0,00

74.248

0,1469

Antônio Cruz

32.669

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.338

0,1293

Vitor

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0998

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0998

Naim

98.039

0,39

98.039

0,39

---

0,00

196.078

0,3880

Nitamar

215.686

0,87

215.686

0,86

---

0,00

431.372

0,8537

Edson

132.353

0,53

132.353

0,53

---

0,00

264.706

0,5239

Suzan

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Sonia

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Valdir

14.706

0,05

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0582

Andrey

37.227

0,15

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1473

José Carlos

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1215

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0717

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0212
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Gil

4.304

0,01

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0170

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0123

125.562

-

44.193

-

---

-

169.755

-

ações em tesouraria

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

60,20

---

0,00

---

0,00

15.463.321

30,1323

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

4,78

---

0,00

---

0,00

1.228.230

2,3934

FIP Economia Real

505.430

1,97

---

0,00

---

0,00

505.430

0,9849

FIP BR PE III

475.387

1,85

---

0,00

---

0,00

475.387

0,9264

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5421

AML

664.581

2,59

2.598.012

10,19

---

0,00

3.262.593

6,3576

Geraldo

1.588.515

6,18

6.209.895

24,37

---

0,00

7.798.410

15,1962

Rogério

1.588.515

6,18

6.209.895

24,37

---

0,00

7.798.410

15,1962

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0341

Evandro

212.636

0,83

787.364

3,09

---

0,00

1.000.000

1,9486

José Luiz

212.636

0,83

831.249

3,26

---

0,00

1.043.885

2,0341

Wilson

198.521

0,77

731.563

2,87

---

0,00

930.084

1,8124

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9748

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.592

0,8453

Cláudio

1.436.078

5,59

4.933.981

19,36

---

0,00

6.370.059

12,4129

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0783

Francisco

---

0,00

---

0,00

150.092

100,0

150.092

0,2925

Antônio Sabedotti

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Ismail

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2621

Ovídio

65.337

0,25

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2546

Sandra

65.337

0,25

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2546

Filipe

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Fabrício

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Fernando

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Laura

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Angela

37.124

0,14

37.124

0,15

---

0,00

74.428

0,1447

Antônio Cruz

32.669

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.338

0,1273

Vitor

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Naim

98.039

0,38

98.039

0,38

---

0,00

196.078

0,3821

Nitamar

215.686

0,84

215.686

0,85

---

0,00

431.372

0,8406

Edson

132.353

0,52

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5158

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1451
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José Carlos

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1196

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0706

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.304

0,02

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0168

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0122

Juvenal Cézar Caetano
Filho (“Juvenal”)

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4122

Diogo Miranda
(“Diogo”)

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2610

Matheus Miranda Barbosa
(“Matheus)

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2576

Adilson
Dias
(“Adilson”)

Vieira

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0984

Elisa Marques
(“Elisa”)

Fonseca

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4111

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0853

125.562

-

44.193

-

---

-

169.755

-

Barbosa

Oswaldo Bagni
(“Oswaldo”)

Junior

Jurama Barros
Bitran (“Jurama”)

Gueiro

ações em tesouraria

Evento

Transações de compra e venda de ações da Companhia entre acionistas e terceiros
ingressantes na Companhia

Principais condições do Em 24 e 25/10/2013, foram concretizadas diversas transações paralelas de venda e
negócio

compra de ações ordinárias e preferenciais classe „A‟ de emissão da Companhia,
envolvendo determinados acionistas da Companhia e outros compradores interessados em
ingressar na Companhia, nos termos (i) do Instrumento Particular de Compra e Venda de
Ações firmado em 20/09/2013; e (ii) de outros 04 Instrumentos Particulares de Compra e
Venda de Ações firmados em 09/10/2013.
De acordo com os contratos, participaram das transações os acionistas da Companhia e
terceiros interessados abaixo relacionados:

ACIONISTAS VENDEDORES

QTDE. DE AÇÕES ALIENADAS
ON

PNA

Rogério

39.200

6.209.895

Geraldo

305.447

1.184.404

Evandro

10.697

39.303

José Luiz

8.997

34.888

131.363

448.024

Cláudio

ADQUIRENTES INTERESSADOS

TOTAL AÇÕES ADQUIRIDAS
(ON + PNA)

FIP Brazilian PE Fund III

5.675.708

FIP Fundo Diagnósticos

450.814

FIP Economia Real

185.515

FIP BR PE III

174.488

AML

1.408.904

Wilson

56.668

Nitamar

121.432

Naim

40.477

Vitor

7.286
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Francisco

50.000

José Carlos

10.524

Gil

2.429

Filipe

4.048

Fabrício

5.829

Fernando

5.828

Laura

4.857

Angela

4.048

Antônio Cruz

1.619

Ovídio

8.095

Sandra

4.048

Antônio Sabedotti

5.500

Ismail

6.000

Fernando Terni

80.955

Rodrigo Abdo

56.669

Fernando Pereira

8.095

Eduardo Margara

32.382

O preço unitário pago por ação foi estipulado em R$ 12,081749 e aplicado a todas as
transações de compra e venda concretizadas em 24 e 25/10/2013, sendo a totalidade dos
pagamentos devidos pelos adquirentes aos alienantes em moeda corrente nacional, com
liquidação financeira prevista para a data limite de 01/11/2013.
Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

Efeitos resultantes da Reconfiguração do quadro acionário da Companhia e aumento da participação dos
operação

no

quadro acionistas controladores (i) Pátria – Brazilian Private Equity Fund III – FIP; (ii) Fundo de
Diagnósticos para o Brasil – FIP; (iii) Pátria Economia Real – FIP; (iv) Brasil Private Equity

societário

III – FIP; e (v) AML Empreendimentos e Participações Ltda.
Mecanismos
utilizados

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
para

garantir

acionistas da Companhia.

o

tratamento
equitativo entre os
acionistas
Quadro societário antes e
após a operação

ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.463.321

60,20

---

0,00

---

0,00

15.463.321

30,1323

FIP Fundo Diagnósticos

1.228.230

4,78

---

0,00

---

0,00

1.228.230

2,3934

FIP Economia Real

505.430

1,97

---

0,00

---

0,00

505.430

0,9849

FIP BR PE III

475.387

1,85

---

0,00

---

0,00

475.387

0,9264

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5421

AML

664.581

2,59

2.598.012

10,19

---

0,00

3.262.593

6,3576

Geraldo

1.588.515

6,18

6.209.895

24,37

---

0,00

7.798.410

15,1962

Rogério

1.588.515

6,18

6.209.895

24,37

---

0,00

7.798.410

15,1962

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0341

Carvalhal
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Evandro

212.636

0,83

787.364

3,09

---

0,00

1.000.000

1,9486

José Luiz

212.636

0,83

831.249

3,26

---

0,00

1.043.885

2,0341

Wilson

198.521

0,77

731.563

2,87

---

0,00

930.084

1,8124

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9748

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.592

0,8453

Cláudio

1.436.078

5,59

4.933.981

19,36

---

0,00

6.370.059

12,4129

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0783

Francisco

---

0,00

---

0,00

150.092

100,0

150.092

0,2925

Antônio Sabedotti

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Ismail

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2621

Ovídio

65.337

0,25

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2546

Sandra

65.337

0,25

65.338

0,26

---

0,00

130.675

0,2546

Filipe

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Fabrício

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Fernando

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Laura

16.812

0,07

16.813

0,07

---

0,00

33.625

0,0655

Angela

37.124

0,14

37.124

0,15

---

0,00

74.248

0,1447

Antônio Cruz

32.669

0,13

32.669

0,13

---

0,00

65.338

0,1273

Vitor

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Naim

98.039

0,38

98.039

0,38

---

0,00

196.078

0,3821

Nitamar

215.686

0,84

215.686

0,85

---

0,00

431.372

0,8406

Edson

132.353

0,52

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5158

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1451

José Carlos

30.689

0,12

30.689

0,12

---

0,00

61.378

0,1196

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0706

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.304

0,02

4.303

0,02

---

0,00

8.607

0,0168

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0122

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4122

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2610

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2576

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0984

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4111

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0853

ações em tesouraria

125.562

-

44.193

-

---

-

169.755

-

DEPOIS
ACIONISTAS

AÇÕES ON
QTDE.

AÇÕES PN-A
%

QTDE.

AÇÕES PN-B
%

QTDE.

%

TOTAL POR ACIONISTA
QTDE.

% DO K
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TOTAL
FIP Brazilian PE Fund III

15.705.371

61,09

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

30,1323

FIP Fundo Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2657

FIP Economia Real

513.342

2,00

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3439

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2640

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5411

AML

853.203

3,32

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0859

Geraldo

1.283.068

4,99

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2700

Rogério

1.549.315

6,03

---

‟

---

0,00

1.549.315

3,0134

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0341

Evandro

201.939

0,79

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8512

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9486

Wilson

201.860

0,79

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9228

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9748

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8453

Cláudio

1.304.715

5,08

4.485.957

17,60

---

0,00

5.790.672

11,2839

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0783

Francisco

2.946

0,01

47.054

0,18

150.092

100,0

200.092

0,3899

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0747

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Ismail

354

0,00

38.741

0,13

---

0,00

38.825

0,0757

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2621

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2704

Sandra

65.576

0,26

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2625

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0734

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0769

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0769

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0750

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1526

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1305

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1124

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4610

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,29

---

0,00

552.804

1,0772

Edson

132.353

0,52

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5158

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1451

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1401

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0706

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0122

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4122

Juvenal
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Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2610

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2576

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0984

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4111

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0853

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1578

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0158

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1104

Eduardo Margara da Silva
(“Eduardo Margara”)

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0631

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Oswaldo
Jurama
Fernando Machado
(“Fernando Terni”)

Terni

Fernando
Henrique
de
Aldemundo
Pereira
(“Fernando Pereira”)
Rodrigo Camarotta
(“Rodrigo Abdo”)

Abdo

Evento

Ingresso de novos acionistas preferencialistas classe „B‟ no âmbito do Programa de
Reconhecimento de Ações PNB da Companhia

Principais

condições

do Em 25/10/2013, a Companhia implementou, de forma inaugural, um Programa de

negócio

Reconhecimento de Ações PNB de sua emissão, mediante aprovação unânime de seus
acionistas, em assembleia geral extraordinária, do aumento do capital social da
Companhia no montante de R$ 919.980,36, com emissão de 96.343 ações preferenciais
nominativas classe „B‟, emitidas ao preço unitário de R$ 9,54.
As novas ações emitidas pela Companhia foram integralmente subscritas pelos médicos
investidores, Srs. Lênio Lúcio Gavio Silva, Leonardo Lopes Macedo, Diego Demolinari
Pires, Alexia Moura Abuhid Lopes, Flávia de Sá Jannotti, Ricardo Oliveira Falcão, Yves
Guilherme do Valle Simão, Fernando Peixoto Ennes, Maurício Scannapieco, Rogéria
Nobre Rodrigues e Valéria Motta Ribeiro; sob anuência dos demais acionistas da
Companhia e para integralização em moeda corrente nacional, em 12 parcelas mensais,
iguais e sucessivas.

Sociedades envolvidas
Efeitos

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

resultantes

operação

no

da Ingresso de 11 novos acionistas, com diluição da participação societária dos acionistas

quadro existentes na Companhia na ocasião.

societário
Mecanismos
para

utilizados

garantir

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre

o

os acionistas da Companhia.

equitativo

entre os acionistas
Quadro societário antes e
após a operação

ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.705.371

61,09

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,1148

FIP Fundo Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2657

513.342

2,00

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3439

FIP Economia Real
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FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2640

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5411

AML

853.203

3,32

3.818.294

14,98

---

0,00

4.671.497

9,0859

Geraldo

1.283.068

4,99

6.209.895

19,72

---

0,00

6.308.559

12,2700

Rogério

1.549.315

6,03

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0134

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0341

Evandro

201.939

0,79

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8512

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9486

Wilson

201.860

0,79

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9228

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9748

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8453

Cláudio

1.304.715

5,08

4.485.957

17,60

---

0,00

5.790.672

11,2839

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0783

Francisco

2.946

0,01

47.054

0,18

150.092

100,0

200.092

0,3899

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0747

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Ismail

354

0,00

38.471

0,13

---

0,00

38.825

0,0757

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0640

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0512

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0364

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2621

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2704

Sandra

65.576

0,26

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2625

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0734

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0769

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0769

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0750

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1526

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1305

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1124

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0982

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4610

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,29

---

0,00

552.804

1,0772

Edson

132.353

0,52

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5158

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0573

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1451

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1401

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0706

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0122

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4122

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2610

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2576

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0984
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Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4111

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0853

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1578

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0158

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1104

Eduardo Margara

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0631

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Fernando Pereira

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.705.371

61,09

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,1148

FIP Fundo Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2657

FIP Economia Real

513.342

2,00

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3439

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2640

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5411

AML

853.203

3,32

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0859

Geraldo

1.283.068

4,99

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2700

Rogério

1.549.315

6,03

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0134

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0303

Evandro

201.939

0,79

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8477

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9450

Wilson

201.860

0,79

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9192

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9730

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8437

Cláudio

1.304.715

5,08

4.485.957

17,62

---

0,00

5.790.672

11,2627

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0782

Francisco

25.560

0,10

24.440

0,10

150.092

60,88

200.092

0,3892

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0745

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Ismail

354

0,00

38.471

0,15

---

0,00

38.825

0,0755

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0511

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0511

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2616

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2699

Sandra

65.576

0,26

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2620

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0733

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0767

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0767

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0748

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1523

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1302

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1122

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0981

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4601

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,0752
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Edson

132.353

0,51

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5148

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1448

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1398

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0705

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0121

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4115

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2605

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2571

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0982

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4103

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0852

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1575

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0157

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1102

Eduardo

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0630

Alexia Moura Abuhid Lopes
(“Alexia”)

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Lênio Lucio
(Lênio”)

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Leonardo Lopes de Macedo
(“Leonardo”)

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Diego
Demolinari
(“Diego”)

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Flávia de Sá Janotti (Flávia”)

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Ricardo
Oliveira
(“Ricardo”)

---

0,00

---

0,00

7.337

2,98

7.337

0,0143

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Fernando Pereira

Gavio

Yves Guilherme
Simão (“Yves”)

Pires

Falcão
do

Fernando Peixoto
(“Fernando Ennes”)
Maurício
(“Maurício”)

Filho

Valle
Ennes

Scannapieco

Rogéria Nobre
(“Rogéria”)

Rodrigues

Valéria
Motta
(“Valéria”)

Ribeiro

ações em tesouraria

Evento

Aquisição das sociedades empresárias limitadas “Nuclear Medcenter Ltda.”, “Científica
Tecnogama Ltda.” e “Nucleminas Medicina Nuclear Ltda.” pela Companhia e pela
Mastoclínica Participações Ltda. (controlada da Companhia)

Principais
negócio

condições

do Em 28/11/2013, a Companhia e a Mastoclínica Participações Ltda. celebraram com os
sócios da Nuclear Medcenter Ltda., da Científica Tecnogama Ltda. e da Nucleminas
Medicina Nuclear Ltda., Srs. Adelanir Antônio Barroso, Marta de Oliveira Rezende e
Adriane de Freitas Barroso, Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças, visando à aquisição de 100% das quotas representativas do capital
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social das sociedades, todas prestadoras de serviços na área de saúde, assistência
científica e medicina nuclear, nos Municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.
O preço total pela aquisição da parte das quotas das sociedades alienadas à
Mastoclínica foi estipulado em R$ 4.790.802,00, sendo que (i) 54,5%, ou seja,
R$ 2.609.316,00 corresponde às 4.119.826 quotas da Nuclear; (ii) 44,6%, ou seja,
R$ 2.136.895,00, corresponde às 291.538 quotas da Científica; e (iii) 1%, ou seja,
46.591,00, corresponde às 10.100 quotas da Nucleminas.
A Mastoclínica pagará aos Vendedores o valor total acima indicado de acordo com suas
respectivas participações no capital social das sociedades adquiridas, em moeda
corrente nacional, da seguinte forma: (a) R$ 138.895,00 são pagos aos Vendedores no
prazo de 5 dias úteis contados (a.i) da data de arquivamento da última Alteração
Contratual de Transferência de Quotas ou (a.ii) da entrega do termo aditivo aos
contratos firmados com a Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna, o que
ocorrer por último; (b) R$ 359.963,00 são pagos ao Vendedores no 1º aniversário da
data de celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, corrigidos
por 80% da Taxa DI pro rata temporis por dias úteis decorridos desde referida data até
o efetivo pagamento; (c) R$ 1.332.163,00 são pagos no 2º aniversário da data de
celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, corrigidos por
80% da Taxa DI pro rata temporis por dias úteis decorridos desde referida data até o
efetivo pagamento; (d) R$ 1.213.875,00 são pagos no 3º aniversário da data de
celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, corrigidos por
80% da Taxa DI pro rata temporis por dias úteis decorridos desde referida data até o
efetivo pagamento; (e) R$ 1.325.225,00 são pagos no 4º aniversário da data de
celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, corrigidos por
80% da Taxa DI pro rata temporis por dias úteis decorridos desde referida data até o
efetivo pagamento; e (f) R$ 420,682,00 são pagos no 5º aniversário da data de
celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas, corrigidos por
80% da Taxa DI pro rata temporis por dias úteis decorridos desde referida data até o
efetivo pagamento.
O preço total pela aquisição das quotas remanescentes das sociedades alienadas à
Companhia foi estipulado em R$ 668.433,00, sendo que para pagamento do referido
preço, a Companhia aprovou um aumento de capital social em montante equivalente,
com emissão de 33.422 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
emitidas ao preço unitário de R$ 20,00.
A totalidade das novas ações ordinárias de emissão da Companhia foi subscrita pelo
Sr. Adelanir Antônio Barroso, sob anuência dos demais acionistas da Companhia, sendo
que o subscritor integralizou referidas ações mediante a conferência, à Companhia, de

(i) 580.462 quotas representativas do capital social da Nuclear Medcenter Ltda. e
(ii) 41.077 quotas representativas do capital social da Científica Tecnograma Ltda.,
conforme aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em
05/12/2013.
Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Mastoclínica Participações Ltda., Nuclear
Medcenter Ltda., Científica Tecnogama Ltda. e Nucleminas Medicina Nuclear Ltda.

Mecanismos
para

utilizados

garantir

o

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre
os acionistas da Companhia.
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tratamento

equitativo

entre os acionistas
Efeitos

resultantes

operação

no

da Ingresso de 01 novo acionista, com diluição da participação societária dos acionistas

quadro existentes na Companhia na ocasião.

societário
Quadro societário antes e
após a operação

ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.705.371

61,09

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,1148

FIP Fundo Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2657

FIP Economia Real

513.342

2,00

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3439

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2640

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5411

AML

853.203

3,32

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0859

Geraldo

1.283.068

4,99

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2700

Rogério

1.549.315

6,03

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0134

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0303

Evandro

201.939

0,79

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8477

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9450

Wilson

201.860

0,79

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9192

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9730

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8437

Cláudio

1.304.715

5,08

4.485.957

17,62

---

0,00

5.790.672

11,2627

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0782

Francisco

25.560

0,10

24.440

0,10

150.092

60,88

200.092

0,3892

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0745

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Ismail

354

0,00

38.471

0,15

---

0,00

38.825

0,0755

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0511

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0511

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2616

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2699

Sandra

65.576

0,26

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2620

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0733

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0767

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0767

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0748

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1523

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1302

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1122

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0981

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4601
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Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,0752

Edson

132.353

0,51

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5148

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1448

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1398

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0705

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0121

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4115

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2605

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2571

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0982

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4103

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0852

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1575

Fernando Pereira

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0157

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1102

Eduardo

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0630

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

2,98

7.337

0,0143

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Valéria

ações em tesouraria

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund III

15.705.371

61,01

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,0881

FIP Fundo Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2636

FIP Economia Real

513.342

1,99

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3430

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2632

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5407

AML

853.203

3,31

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0800

Geraldo

1.283.068

4,98

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2620

Rogério

1.549.315

6,02

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0114

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0290

Evandro

201.939

0,78

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8465

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9437

Wilson

201.860

0,78

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9180

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9723

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8431

PÁGINA: 382 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

15.7 - Principais operações societárias
Cláudio

1.304.715

5,07

4.485.957

17,62

---

0,00

5.790.672

11,2554

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0781

Francisco

25.560

0,10

24.440

0,10

150.092

60,88

200.092

0,3889

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0745

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Ismail

354

0,00

38.471

0,15

---

0,00

38.825

0,0755

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2614

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2697

Sandra

65.576

0,25

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2619

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0732

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0767

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0767

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0748

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1522

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1301

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1122

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0980

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4598

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,0745

Edson

132.353

0,51

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5145

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1447

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1398

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0704

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0121

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4112

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2604

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2570

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0982

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4100

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0851

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1574

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0157

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1101

Eduardo

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0629

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Fernando Pereira
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Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

2,98

7.337

0,0143

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Valéria

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Adelanir Antônio Barroso
(“Adelanir”)

33.422

0,13

---

0,00

---

0,00

33.422

0,0650

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

Evento

Cisão Parcial da “Mastoclínica Participações Ltda.” (controlada da Companhia), com
incorporação dos acervos cindidos por Sonograff Vale do Aço Ltda., Serviços de Radiologia São
Judas Tadeu Ltda., Imagem Centro de Diagnóstico Ltda., Instituto de Diagnósticos Gold
Imagem Ltda., Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda., Gold Imagem Diagnósticos
Médicos S.A., Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem S.A., Ecoclínica Ltda., Nuclear
Medcenter Ltda., Pró Imagem Ltda., Pró R.M. Diagnósticos Avançados Ltda., Pró Ressonância
Ltda. e Pró Imagem Exames Complementares Ltda. (controladas da Companhia)

Principais
negócio

condições

do

Aprovada em 30/12/2013, nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da
Mastoclínica Participações Ltda. e Incorporação dos Acervos Cindidos pela Sonograff Vale do Aço
Ltda., Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda., Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.,
Instituto de Diagnósticos Gold Imagem Ltda., Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda.,
Gold Imagem Diagnósticos Médicos S.A., Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem S.A.,
Ecoclínica Ltda., Nuclear Medcenter Ltda., Pró Imagem Ltda., Pró R.M. Diagnósticos Avançados
Ltda., Pró Ressonância Ltda. e Pró Imagem Exames Complementares Ltda., firmado pelos
administradores da cindida e das incorporadoras, em 30/12/2013.
O acervo cindido total da Mastoclínica Participações Ltda. foi avaliado por seu valor contábil, na
data base de 30/11/2013.
Como consequência da cisão parcial, o capital social da Mastoclínica foi reduzido no montante
correspondente aos seus acervos cindidos, os quais foram incorporados pela Sonograff Vale do
Aço Ltda., Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda., Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.,
Instituto de Diagnósticos Gold Imagem Ltda., Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda.,
Gold Imagem Diagnósticos Médicos S.A., Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem S.A.,
Ecoclínica Ltda., Nuclear Medcenter Ltda., Pró Imagem Ltda., Pró R.M. Diagnósticos Avançados
Ltda., Pró Ressonância Ltda. e Pró Imagem Exames Complementares Ltda., após deduzidos os
valores correspondentes aos investimentos que representam as quotas do capital social das
próprias sociedades incorporadoras, mediante aumento dos respectivos capitais sociais em
montante igual ao valor do acervo cindido então incorporado, sem extinção da sociedade
parcialmente cindida.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Sonograff foi estimado em R$ 1.482.657,40, o
qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Sonograff
(correspondente a R$ 421.287,40), importou em um acervo líquido contábil no valor de
R$ 1.061.370,00, tendo sido integralmente incorporado pela Sonograff mediante aumento do
seu capital social no mesmo valor, com emissão de 1.061.370 novas quotas, todas com valor
nominal de R$ 1,00, tendo sido subscritaS e integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da
sociedade cindida.
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O acervo cindido da Mastoclínica destinado à São Judas. foi estimado em R$ 1.460.174,50, o
qual, após descontado o valor negativo do próprio investimento da Mastoclínica na São Judas
(correspondente a R$ 950.541,83), importou em um acervo líquido contábil no valor de
R$ 2.410.716,33.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Goldimagem Limeira, foi estimado em
R$ 2.455.091,78, o qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na
Goldimagem Limeira (correspondente a R$ 1.801.900,78), importou em um acervo líquido
contábil no valor de R$ 653.191,00, tendo sido integralmente incorporado pela Goldimagem
Limeira mediante aumento do seu capital social no mesmo valor, com emissão de 653.191 novas
quotas, todas com valor nominal de R$ 1,00, tendo sido subscritas e integralizadas pela
Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Goldimagem Rio Claro foi estimado em
R$ 1.250.872,03, o qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na
Goldimagem Rio Claro (correspondente a R$ 640.606,14), importou em um acervo líquido
contábil no valor de R$ 610.265,89, tendo sido integralmente incorporado pela Goldimagem Rio
Claro mediante aumento do seu capital social no mesmo valor, com emissão de 610.265 novas
quotas, todas subscritas e integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida.
O saldo em centavos referente à parcela do Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à Gold Rio
Claro, no montante de R$ 0,89 foi remetido à conta de reservas dos Aditamentos para Futuro
Aumento de Capital da Gold Rio Claro.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Goldimagem Catanduva foi estimado em
R$ 381.966,85, o qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na
Goldimagem Catanduva (correspondente a R$ 232.496,15), importou em um acervo líquido
contábil no valor de R$ 149.470,70, tendo sido integralmente incorporado pela Goldimagem
Catanduva mediante aumento do seu capital social no mesmo valor, com emissão de 149.470
novas ações, todas subscritas e integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade
cindida. O saldo em centavos referente à parcela do Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à
Goldimagem Catanduva, no montante de R$ 0,70 foi remetido à conta de reservas dos
Aditamentos para Futuro Aumento de Capital da Goldimagem Catanduva.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Setra foi estimado em R$ 1.736.033,83, o qual,
após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Setra (correspondente a
R$ 251.950,50), importou em um acervo líquido contábil no valor de R$ 1.484.083,33, tendo
sido integralmente incorporado pela Setra mediante aumento do seu capital social no mesmo
valor, com emissão de 1.484.083 novas quotas, todas subscritas e integralizadas pela
Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida. O saldo em centavos referente à parcela do
Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à Setra, no montante de R$ 0,33 foi remetido à conta
de reservas dos Aditamentos para Futuro Aumento de Capital da Setra.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à UMDI foi estimado em R$ 18.241.322,77, o qual,
após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na UMDI (correspondente a
R$ 5.944.231,24), importou em um acervo líquido contábil no valor de R$ 12.297.091,53, tendo
sido integralmente incorporado pela UMDI mediante aumento do seu capital social no mesmo
valor, com emissão de 12.297.091 novas ações, todas subscritas e integralizadas pela
Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Ecoclínica foi estimado em R$ 11.734.702,97, o
qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Ecoclínica
(correspondente a R$ 7.313.307,62), importou em um acervo líquido contábil no valor de
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R$ 4.421.395,35, tendo sido integralmente incorporado pela Ecoclínica mediante aumento do
seu capital social no mesmo valor, com emissão de 4.421.395,35 novas quotas, todas subscritas
e integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Nuclear Medcenter foi estimado em
R$ 1.378.177,68, o qual, após descontado o valor negativo do próprio investimento da
Mastoclínica na Nuclear Medcenter (correspondente a R$ 326.085,57), importou em um acervo
líquido contábil no valor de R$ 2.347.907,89, tendo sido integralmente incorporado pela Nuclear
Medcenter mediante aumento do seu capital social no mesmo valor, com emissão de 2.347.907
novas quotas, todas subscritas e integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade
cindida.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Pró Imagem foi estimado em R$ 2.686.571,06, o
qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Pró Imagem
(correspondente a R$ 1.738.508,66), importou em um acervo líquido contábil no valor de
R$ 948.062,40, tendo sido integralmente incorporado pela Pró Imagem mediante aumento do
seu capital social no mesmo valor, com emissão de 48.062 novas quotas, todas subscritas e
integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida. O saldo em centavos
referente à parcela do Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à Pro Imagem, no montante de
R$ 0,40 foi remetido à conta de reservas dos Aditamentos para Futuro Aumento de Capital da
Pro Imagem.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Pró R.M. foi estimado em R$ 2.321.449,12, o qual,
após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Pró R.M. (correspondente a
R$ 593.012,15), importou em um acervo líquido contábil no valor de R$ 1.728.436,97, tendo
sido integralmente incorporado pela Pró R.M. mediante aumento do seu capital social no mesmo
valor, com emissão de 1.728.436 novas quotas, todas subscritas e integralizadas pela
Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida. O saldo em centavos referente à parcela do
Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à Pro R.M., no montante de R$ 0,97 foi remetido à
conta de reservas dos Aditamentos para Futuro Aumento de Capital da Pro R.M.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Pró Ressonância foi estimado em R$ 3.238.961,64,
o qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Pró Ressonância
(correspondente a R$ 1.215.961,49), importou em um acervo líquido contábil no valor de
R$ 2.023.000,15, tendo sido integralmente incorporado pela Pró Ressonância mediante aumento
do seu capital social no mesmo valor, com emissão de 53.172 novas quotas, todas subscritas e
integralizadas pela Companhia, sócia majoritária da sociedade cindida. . O saldo em centavos
referente à parcela do Acervo Cindido da Mastoclinica destinado à Pro Ressonância, no montante
de R$ 0,15 foi remetido à conta de reservas dos Aditamentos para Futuro Aumento de Capital da
Pro Ressonância.
O acervo cindido da Mastoclínica destinado à Pró Exames foi estimado em R$ 6.003.397,81, o
qual, após descontado o valor do próprio investimento da Mastoclínica na Pró Exames
(correspondente a R$ 6.322.961,70), importou em um acervo líquido contábil negativo no valor
de R$ 319.563,89, tendo sido integralmente incorporado pela Pró Exames, tal montante
negativo, ao seu patrimônio líquido, mediante a remessa do respectivo valor total de
R$ 319.563,89 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove
centavos) à conta de prejuízos acumulados mantida pela Pró Exames junto à sua contabilidade,
sem, com isso, gerar qualquer reflexo em seu capital social atual e/ou na distribuição das quotas
sociais entre seus sócios. Como resultado da cisão parcial e posterior incorporação do acervo
cindido, a Sabedotti, a UNIC, a Sonimed e a IMRAD sucederam a Mastoclínica em seus direitos e
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obrigações, na proporção dos acervos cindidos a elas transferidos, respondendo apenas pelas
obrigações da Mastoclínica que lhes foram transferidas.
Sociedades envolvidas

Mastoclínica Participações Ltda., Sonograff Vale do Aço Ltda., Serviços de Radiologia São Judas
Tadeu Ltda., Imagem Centro de Diagnóstico Ltda., Instituto de Diagnósticos Gold Imagem
Ltda., Setra Prestação de Serviços Radiológicos Ltda., Gold Imagem Diagnósticos Médicos S.A.,
Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem S.A., Ecoclínica Ltda., Nuclear Medcenter Ltda.,
Pró Imagem Ltda., Pró R.M. Diagnósticos Avançados Ltda., Pró Ressonância Ltda. e Pró
Imagem Exames Complementares Ltda.

Efeitos

resultantes

da

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.

operação no quadro societário
Quadro societário antes e após

Vide quadro acionário supra.

a operação

Evento

Aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão de titularidade da Sra. Valéria Motta
Ribeiro para manutenção em tesouraria.

Principais

condições

do

negócio

Em 07/01/2014, foi efetivada a aquisição, pela Companhia, de 5.241 ações de sua própria
emissão para manutenção em tesouraria, todas nominativas, preferenciais classe „B‟, sem valor
nominal e de titularidade da Sra. Valéria Motta Ribeiro.
O preço de aquisição total foi estipulado e aprovado em R$ 4.166,60, visto que as ações então
adquiridas foram emitidas ao preço de emissão unitário de R$ 9.54, sendo que apenas 01 das
12 parcelas mensais, iguais e sucessivas em que seria integralizado o capital social subscrito à
época foi efetivamente paga pela subscritora.
Todas as ações nominativas preferenciais classe „B‟ adquiridas foram endereçadas à tesouraria
para futura alienação, conforme oportuna deliberação do órgão competente, ficando suspensa
a obrigação de integralização do saldo remanescente a pagar de R$ 45.832,55, conforme
estipulado no respectivo Boletim de Subscrição das Ações.
A transação foi ratificada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, à
unanimidade, conforme deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 30/01/2014.

Sociedades envolvidas
Efeitos

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

resultantes

da

Retirada da acionista Valéria Motta Ribeiro da Companhia.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e
após a operação
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ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund
III

15.705.371

61,01

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,0881

FIP
Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2636

FIP Economia Real

513.342

1,99

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3430

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2632

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5407

AML

853.203

3,31

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0800

Geraldo

1.283.068

4,98

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2620

Rogério

1.549.315

6,02

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0114

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0290

Evandro

201.939

0,78

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8465

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9437

Wilson

201.860

0,78

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9180

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9723

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8431

Cláudio

1.304.715

5,07

4.485.957

17,62

---

0,00

5.790.672

11,2554

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0781

Francisco

25.560

0,10

24.440

0,10

150.092

60,88

200.092

0,3889

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0745

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Ismail

354

0,00

38.471

0,15

---

0,00

38.825

0,0755

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Marcelo

Fundo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2614

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2697

Sandra

65.576

0,25

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2619

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0732

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0767

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0767

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0748

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1522

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1301

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1122

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0980

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4598

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,0745

Edson

132.353

0,51

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5145

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1447

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1398

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0704
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Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0121

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4112

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2604

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2570

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0982

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4100

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0851

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1574

Fernando Pereira

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0157

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1101

Eduardo

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0629

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

2,98

7.337

0,0143

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Valéria

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Adelanir

33.422

0,13

---

0,00

---

0,00

33.422

0,0650

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

---

-

87.992

-

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund
III

15.705.371

61,01

5.433.658

21,34

---

0,00

21.139.029

41,0923

FIP
Diagnósticos

1.247.456

4,85

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,2639

FIP Economia Real

513.342

1,99

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3431

FIP BR PE III

482.829

1,88

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,2633

RM Participações

234.870

0,91

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5408

Fundo

AML

853.203

3,31

3.818.294

15,00

---

0,00

4.671.497

9,0810

Geraldo

1.283.068

4,98

5.025.491

19,74

---

0,00

6.308.559

12,2633

Rogério

1.549.315

6,02

---

0,00

---

0,00

1.549.315

3,0117

Carvalhal

212.637

0,83

831.250

3,26

---

0,00

1.043.887

2,0292

Evandro

201.939

0,78

748.061

2,94

---

0,00

950.000

1,8467

José Luiz

203.639

0,79

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

1,9439

Wilson

201.860

0,78

784.892

3,08

---

0,00

986.752

1,9182

Sérgio

110.962

0,43

389.278

1,53

---

0,00

500.240

0,9724

Marco Antônio

97.423

0,38

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8432

1.304.715

5,07

4.485.957

17,62

---

0,00

5.790.672

11,2565

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0781

Francisco

25.560

0,10

24.440

0,10

150.092

62,21

200.092

0,3890

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0745

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Ismail

354

0,00

38.471

0,15

---

0,00

38.825

0,0755

Cláudio
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Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0638

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0510

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0363

Jair

67.251

0,26

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2615

Ovídio

65.814

0,26

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2698

Sandra

65.576

0,25

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2619

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0732

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0767

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0767

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0748

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1522

Antônio Cruz

32.764

0,13

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1301

Vitor

25.638

0,10

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1122

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,0980

Naim

100.424

0,39

136.131

0,53

---

0,00

236.555

0,4598

Nitamar

222.842

0,87

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,0746

Edson

132.353

0,51

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5146

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0572

Andrey

37.227

0,14

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1447

José Carlos

31.309

0,12

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1398

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0704

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0209

Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0215

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0121

Juvenal

105.773

0,41

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4112

Diogo

107.547

0,42

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2604

Matheus

66.100

0,26

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2570

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,0982

Elisa

105.479

0,41

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4101

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0112

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0851

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1574

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0157

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1102

Eduardo

Fernando Pereira

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0629

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,13

5.241

0,0102

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

2,98

7.337

0,0143

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

4,25

10.482

0,0204
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Adelanir

33.422

0,13

---

0,00

---

0,00

33.422

0,0650

ações em tesouraria

44.107

-

43.885

-

5.241

-

93.233

-

Evento

Associação para promover a combinação da Companhia e a CDB e integração de suas
atividades no segmento de medicina diagnóstica no Brasil.

Principais
negócio

condições

do

Em 14/11/2014, foi celebrado Acordo de Associação para a combinação das atividades
relacionadas a medicina diagnóstica no Brasil exploradas pela Companhia e pela TJK
Participações em Saúde S.A. (“Holding CDB”), S.I.T. Sistemas Hospitalares e Consultórios
Médicos Ltda. (“S.I.T.”) e T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (“T.K.S.”
e, quando mencionado em conjunto com S.I.T., “Subsidiárias CDB”).
A associação foi implementada por meio da incorporação da Holding CDB, de forma que (i) a
Companhia passou a ser detentora de 100% do capital social das Subsidiárias CDB; e (ii)
Sérgio Tufik e Roberto Kalil Issa (“Acionistas CDB”) passaram a ser acionistas da Companhia.
Os Acionistas CDB fizeram jus, na data de fechamento da operação, a ações equivalentes a
44% do capital social total, votante e não votante, da Companhia, e os acionistas da
Companhia à época da operação societária fizeram jus às ações restantes, equivalentes a 56%
do capital social total, votante e não votante, da Companhia. Para fins de determinação da
participação dos Acionistas CDB e da participação dos acionistas da Companhia à época da
operação societária, foi considerado que, na data de fechamento, o endividamento líquido do
CDB

era

de

R$34.450.000,00

e

o

endividamento

líquido

da

Companhia

era

de

R$230.000.000,00.
As partes acordaram que os Acionistas CDB, após a implementação desta operação societária,
permutarão um certo número de ações ordinárias de sua titularidade pela totalidade das ações
preferenciais de titularidade dos FIPs Pátria (Pátria - Brazilian Private Equity Fund III – FIP,
Fundo de Diagnósticos para o Brasil - FIP, Pátria Economia Real – FIP e Brasil Private Equity
III – FIP) à razão de uma ação ordinária para cada ação preferencial, até o limite de 8.000.000
ações preferenciais.
Mediante solicitação por escrito dos Acionistas CDB, entre a data de fechamento da operação
societária e 31 de dezembro de 2015, os acionistas da Companhia à época da operação
societária se comprometeram a viabilizar a aquisição adicional pelos Acionistas CDB, por meio
de compras secundárias de acionistas da Companhia ou de ações em tesouraria da
Companhia, de ações de emissão da Companhia representativas de até 2% do capital social
total da Companhia após a data de fechamento, pelo valor total de até R$ 24.000.000,00, a
ser pago pelos Acionistas CDB aos acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação
societária alienada por cada acionista da Companhia, ou à Companhia, na hipótese de ações
em tesouraria, em 36 parcelas mensais consecutivas, a partir de 01 de janeiro de 2016, sem
correção, sempre observada a proporção da participação adquirida (“Compra Secundária”). A
transferência das ações no âmbito da Compra Secundária deverá ser realizada em até 30 dias
a contar da data da solicitação dos Acionista CDB.
Como condição à conclusão do negócio, os acionistas vendedores constituíram, na data de
assinatura do contrato de associação, garantia real na forma de penhor sobre suas ações de
emissão da Companhia em favor e em nome da Companhia, mediante a celebração do
Contrato de Penhor de Ações. De acordo com o disposto no Contrato de Penhor de Ações, o
penhor sob as ações deverá ser liberado, mediante o cancelamento perante o livro de registro
de ações nominativas da Companhia, ao final do prazo de 6 anos contados da data de
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assinatura do Contrato de Penhor de Ações, caso não existam (i) perdas incorridas pela
Companhia e ainda não indenizadas pelos vendedores; (ii) potenciais perdas decorrentes de
contingências em aberto (reclamadas por terceiros ou apontadas pelas autoridades
competentes e pendentes de trânsito em julgado); (iii) outras obrigações de indenização ou
pagamento em aberto por parte dos garantidores; e (iv) a Companhia não tenha executado a
garantia pignoratícia instituída sobre as ações empenhadas.
Os

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., TJK Participações em Saúde S.A., S.I.T. Sistemas
Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda., T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios
Médicos Ltda., Pátria – Brazilian Private Equity Fund III – FIP, Fundo de Diagnósticos para o
Brasil – FIP, Pátria Economia Real – FIP, Brasil Private Equity III – FIP, AML Empreendimentos
e Participações Ltda., Cláudio Otavio Prata Ramos, Sérgio Tufik e Roberto Kalil Issa.

Efeitos

resultantes

da

Ingresso de 02 novos sócios no quadro societário da Companhia.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após
a operação
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ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund
III

15.705.371

64,99

5.433.658

21,36

---

0,00

21.139.029

42,4108

FIP
Diagnósticos

1.247.456

5,16

431.588

1,70

---

0,00

1.679.044

3,3686

FIP Economia Real

513.342

2,12

177.603

0,70

---

0,00

690.945

1,3862

FIP BR PE III

482.829

2,00

167.046

0,66

---

0,00

649.875

1,3038

RM Participações

234.870

0,97

43.334

0,17

---

0,00

278.204

0,5582

AML

853.203

3,53

3.818.294

15,01

---

0,00

4.671.497

9,3723

Fundo

Geraldo

1.283.068

5,31

5.025.491

19,76

---

0,00

6.308.559

12,6567

Carvalhal

212.637

0,88

831.250

3,27

---

0,00

1.043.887

2,0943

Evandro

176.939

0,73

723.061

2,84

---

0,00

900.000

1,8057

José Luiz

203.639

0,84

796.361

3,13

---

0,00

1.000.000

2,0063

Wilson

201.860

0,84

784.892

3,09

---

0,00

986.752

1,9797

Sérgio

110.962

0,46

389.278

1,53

---

0,00

500.240

1,0036

Marco Antônio

97.423

0,40

336.349

1,32

---

0,00

433.772

0,8703

1.304.715

5,40

4.485.957

17,64

---

0,00

5.790.672

11,6177

Heloísa

8.186

0,03

32.002

0,13

---

0,00

40.188

0,0806

Francisco

25.560

0,11

24.440

0,10

150.092

62,21

200.092

0,4014

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,15

---

0,00

38.325

0,0769

Tatiana

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0659

Ismail

354

0,00

38.741

0,15

---

0,00

38.825

0,0779

Giocondo

---

0,00

32.825

0,13

---

0,00

32.825

0,0659

Emanuel

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0527

Marcelo

---

0,00

26.260

0,10

---

0,00

26.260

0,0527

Antônio Gomes

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0374

Atos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0374

Carlos

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0374

Gervásio

9.329

0,04

9.329

0,04

---

0,00

18.658

0,0374

Jair

67.251

0,28

67.251

0,26

---

0,00

134.502

0,2698

Ovídio

65.814

0,27

72.956

0,29

---

0,00

138.770

0,2784

Sandra

65.576

0,27

69.147

0,27

---

0,00

134.723

0,2703

Filipe

17.051

0,07

20.622

0,08

---

0,00

37.673

0,0756

Fabrício

17.156

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.454

0,0792

Fernando

17.155

0,07

22.298

0,09

---

0,00

39.453

0,0792

Laura

17.098

0,07

21.384

0,08

---

0,00

38.482

0,0772

Angela

37.363

0,15

40.933

0,16

---

0,00

78.296

0,1571

Antônio Cruz

32.764

0,14

34.193

0,13

---

0,00

66.957

0,1343

Vitor

25.638

0,11

32.067

0,13

---

0,00

57.705

0,1158

Mauro

25.209

0,10

25.210

0,10

---

0,00

50.419

0,1012

Naim

100.424

0,42

136.131

0,54

---

0,00

236.555

0,4746

Nitamar

222.842

0,92

329.962

1,30

---

0,00

552.804

1,1091

Edson

132.353

0,55

132.353

0,52

---

0,00

264.706

0,5311

Suzan

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0590

Sonia

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0590

Valdir

14.706

0,06

14.706

0,06

---

0,00

29.412

0,0590

Andrey

37.227

0,15

37.226

0,15

---

0,00

74.453

0,1494

José Carlos

31.309

0,13

40.593

0,16

---

0,00

71.902

0,1443

Rodrigo

18.119

0,07

18.119

0,07

---

0,00

36.238

0,0727

Cyntia

5.368

0,02

5.367

0,02

---

0,00

10.735

0,0215
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Gil

4.447

0,02

6.589

0,03

---

0,00

11.036

0,0221

Tito

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0125

Juvenal

105.773

0,44

105.773

0,42

---

0,00

211.546

0,4244

Diogo

107.547

0,45

26.400

0,10

---

0,00

133.947

0,2687

Matheus

66.100

0,27

66.100

0,26

---

0,00

132.200

0,2652

Adilson

25.251

0,10

25.252

0,10

---

0,00

50.503

0,1013

Elisa

105.479

0,44

105.480

0,41

---

0,00

210.959

0,4232

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0115

Jurama

21.896

0,09

21.896

0,09

---

0,00

43.792

0,0879

Fernando Terni

4.770

0,02

76.185

0,30

---

0,00

80.955

0,1624

477

0,00

7.618

0,03

---

0,00

8.095

0,0162

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,21

---

0,00

56.669

0,1137

Eduardo

1.908

0,01

30.474

0,12

---

0,00

32.382

0,0650

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,17

5.241

0,0105

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0210

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0210

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0210

Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,17

5.241

0,0105

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

3,04

7.337

0,0147

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0210

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

Adelanir

33.422

0,14

---

0,00

---

0,00

33.422

0,0671

1.618.422

-

68.885

-

5.241

-

1.692.548

-

Fernando Pereira

ações em tesouraria

4,34
4,34
4,34

10.482
10.482
10.482

0,0210
0,0210
0,0210

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

TOTAL POR ACIONISTA

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.
TOTAL

% DO K

FIP Brazilian PE Fund
III

21.139.029

47,60

---

0,00

---

0,00

21.139.029

23,4004

FIP
Diagnósticos

1.679.044

3,78

---

0,00

---

0,00

1.679.044

1,8587

FIP Economia Real

690.945

1,56

---

0,00

---

0,00

690.945

0,7649

FIP BR PE III

649.875

1,46

---

0,00

---

0,00

649.875

0,7194

RM Participações

234.870

0,53

43.334

0,09

---

0,00

278.204

0,3080

AML

853.203

1,92

3.818.294

8,36

---

0,00

4.671.497

5,1712

Fundo

Geraldo

1.283.068

2,89

5.025.491

11,00

---

0,00

6.308.559

6,9834

Carvalhal

212.637

0,48

831.250

1,82

---

0,00

1.043.887

1,1556

Evandro

176.939

0,40

723.061

1,58

---

0,00

900.000

0,9963

José Luiz

203.639

0,46

796.361

1,74

---

0,00

1.000.000

1,1070

Wilson

201.860

0,45

784.892

1,72

---

0,00

986.752

1,0923

Sérgio

110.962

0,25

389.278

0,85

---

0,00

500.240

0,5538

Marco Antônio

97.423

0,22

336.349

0,74

---

0,00

433.772

0,4802

1.304.715

2,94

4.485.957

9,82

---

0,00

5.790.672

6,4101

Heloísa

8.186

0,02

32.002

0,07

---

0,00

40.188

0,0445

Francisco

25.560

0,06

24.440

0,05

150.092

62,21

200.092

0,2215

Antônio Sabedotti

324

0,00

38.001

0,08

---

0,00

38.325

0,0424

Tatiana

---

0,00

32.825

0,07

---

0,00

32.825

0,0363

Ismail

354

0,00

38.741

0,08

---

0,00

38.825

0,0430

Giocondo

---

0,00

32.825

0,07

---

0,00

32.825

0,0363

Emanuel

---

0,00

26.260

0,06

---

0,00

26.260

0,0291
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Marcelo

---

0,00

26.260

0,06

---

0,00

26.260

0,0291

Antônio Gomes

9.329

0,02

9.329

0,02

---

0,00

18.658

0,0207

Atos

9.329

0,02

9.329

0,02

---

0,00

18.658

0,0207

Carlos

9.329

0,02

9.329

0,02

---

0,00

18.658

0,0207

Gervásio

9.329

0,02

9.329

0,02

---

0,00

18.658

0,0207

Jair

67.251

0,15

67.251

0,15

---

0,00

134.502

0,1489

Ovídio

65.814

72.956

0,16

---

0,00

138.770

0,1536

Sandra

65.576

69.147

0,15

---

0,00

134.723

0,1491

Filipe

17.051

0,04

20.622

0,05

---

0,00

37.673

0,0417

Fabrício

17.156

0,04

22.298

0,05

---

0,00

39.454

0,0437

Fernando

17.155

0,04

22.298

0,05

---

0,00

39.453

0,0437

Laura

17.098

0,04

21.384

0,05

---

0,00

38.482

0,0426

Angela

37.363

0,08

40.933

0,09

---

0,00

78.296

0,0867

Antônio Cruz

32.764

0,07

34.193

0,07

---

0,00

66.957

0,0741

Vitor

25.638

0,06

32.067

0,07

---

0,00

57.705

0,0639

Mauro

25.209

0,06

25.210

0,06

---

0,00

50.419

0,0558

Naim

100.424

0,23

136.131

0,30

---

0,00

236.555

0,2619

Nitamar

222.842

0,50

329.962

0,72

---

0,00

552.804

0,6119

Edson

132.353

0,30

132.353

0,29

---

0,00

264.706

0,2930

Suzan

14.706

0,03

14.706

---

0,00

29.412

0,0326

Sonia

14.706

---

0,00

29.412

Valdir

14.706

---

0,00

29.412

Andrey

37.227

0,08

37.226

0,08

---

0,00

74.453

0,0824

José Carlos

31.309

0,07

40.593

0,09

---

0,00

71.902

0,0796

Rodrigo

18.119

0,04

18.119

0,04

---

0,00

36.238

0,0401

Cyntia

5.368

0,01

5.367

0,01

---

0,00

10.735

0,0119

Gil

4.447

0,01

6.589

0,01

---

0,00

11.036

0,0122

Tito

0,15
0,15

0,03
0,03

14.706
14.706

0,03
0,03
0,03

0,0326
0,0326

3.120

0,01

3.119

0,01

---

0,00

6.239

0,0069

Juvenal

105.773

0,24

105.773

0,23

---

0,00

211.546

0,2342

Diogo

107.547

0,24

26.400

0,06

---

0,00

133.947

0,1483

Matheus

66.100

0,15

66.100

0,14

---

0,00

132.200

0,1463

Adilson

25.251

0,06

25.252

0,06

---

0,00

50.503

0,0559

Elisa

105.479

0,24

105.480

0,23

---

0,00

210.959

0,2335

Oswaldo

2.876

0,01

2.876

0,01

---

0,00

5.752

0,0064

Jurama

21.896

0,05

21.896

0,05

---

0,00

43.792

0,0485

Sergio

7.944.600

17,89

14.974.201

32,78

---

0,00

22.918.801

25,3706

Roberto

5.881.250

13,24

11.085.142

24,27

---

0,00

16.966.392

18,7814

210.544

0,47

396.842

0,87

---

0,00

607.386

0,6724

4.770

0,01

76.185

0,17

---

0,00

80.955

0,0896

477

0,00

7.618

0,02

---

0,00

8.095

0,0090

Rodrigo Abdo

3.339

0,01

53.330

0,12

---

0,00

56.669

0,0627

Eduardo

Tree Corp
Fernando Terni
Fernando Pereira

1.908

0,00

30.474

0,07

---

0,00

32.382

0,0358

Alexia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,17

5.241

0,0058

Lênio

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Leonardo

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Diego

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Flávia

---

0,00

---

0,00

5.241

2,17

5.241

0,0058

Ricardo

---

0,00

---

0,00

7.337

3,04

7.337

0,0081

Yves

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Fernando Ennes

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116
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Maurício

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Rogéria

---

0,00

---

0,00

10.482

4,34

10.482

0,0116

Adelanir

33.422

0,08

---

0,00

---

0,00

33.422

0,0370

1.618.422

-

68.885

-

5.241

-

1.692.548

-

ações em tesouraria

Evento

Associação para promover a combinação da Companhia e a Delfin e integração de suas
atividades no segmento de medicina diagnóstica no Brasil.

Principais
negócio

condições

do

Em 10/03/2016, foi celebrado Acordo de Associação para a combinação das atividades
relacionadas a medicina diagnóstica no Brasil exploradas pela Companhia e pela Delfpar S.A.,
Delfin Imagem S.A. e Clínica Delfin Gonzales Miranda S.A. (“Grupo Delfin”).
A associação foi implementada por meio da incorporação da Delfpar pela Companhia, nos
termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, de forma que (i) a Companhia passou
a ser detentora de 100% do capital social da Delfim Imagem; e (ii) Fundo de Investimento em
Participações Kinea Private Equity II, Fundo de Investimento em Participações Kinea Private
Equity III, Daeco Participações Ltda., Delfin Gonzalez Miranda, César Augusto Furtado Franco,
José Arcesio Rodrigues Neto e Rúbia Souza Peixoto Mercês (“Acionistas Grupo Delfin”)
passaram a ser acionistas da Companhia.
A participação no capital social da Companhia a que farão jus os Acionistas Grupo Delfin em
decorrência da incorporação da Delfpar pela Companhia e consequente cancelamento das
respectivas ações no capital social da Delfpar será calculada com base no valor de avaliação
das

duas

companhias,

sendo

(i)

para

a

Companhia,

um

enterprise

value

de

R$1.956.198.943,00 menos o endividamento líquido da Companhia e das subsidiárias da
Companhia, em bases consolidadas, no dia útil imediatamente anterior à data de fechamento,
e (ii) para a Delfpar, um enterprise value de R$ 213.542.179,00 menos a soma do
endividamento líquido de cada uma das sociedades do Grupo Delfin e de cada uma das
sociedades controladas, observado que nas sociedades em que a participação direta ou
indireta da Delfpar não corresponda a 100% do capital social da referida sociedade, o
endividamento líquido de tal sociedade será multiplicado pelo percentual efetivo da
participação, no dia útil imediatamente anterior à data de fechamento.
Em decorrência da operação, a Companhia deveria ainda adquirir de Delfin, na data de
fechamento, (i) 1 ação ordinária nominativa de emissão da Delfin Imagem, totalmente livre e
desembaraçada de quaisquer ônus, pelo preço de R$1,00; e (ii) 1 ação ordinária nominativa de
emissão da Clínica Delfin, totalmente livre e desembaraçada de quaisquer ônus, pelo preço de
R$1,00. O preço total de R$2,00 será pago pela Companhia à Delfin na data de fechamento,
mediante assinatura dos documentos necessários para formalizar a cessão e transferência das
referidas ações de emissão da Delfin Imagem e da Clínica Delfin para a Companhia.
Em razão do Instrumento Particular de Penhor de Quotas entre a Companhia e o International
Finance Corporation (“IFC”) em 2 de maio de 2013 (“Contrato IFC”), a Companhia empenhou
em favor do IFC a totalidade das quotas de emissão das seguintes sociedades: (i) Plani
Diagnósticos Médicos Ltda., (ii) Centro de Diagnóstico Claudio Ramos Ltda. (iii) DI Imagem –
Centro de Diagnóstico Integrado por Imagem Ltda., (iv) Núcleo de Diagnóstico por Imagem
Ltda., (v) Clínica Sabedotti Ltda. e (vi) Som Diagnósticos Ltda.
Como condição à conclusão do negócio, a Daeco Participações Ltda. constituiu, na data de
assinatura do contrato de associação, garantia real na forma de penhor sobre suas ações de
emissão da Companhia em favor e em nome da Companhia, mediante a celebração do
Contrato de Penhor de Ações. De acordo com o disposto no Contrato de Penhor de Ações, o
penhor sob as ações deverá ser liberado, mediante o cancelamento perante o livro de registro
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de ações nominativas da Companhia, ao final do prazo de 6 anos contados da data de
assinatura do Contrato de Penhor de Ações, caso não existam (i) obrigações garantidas
notificadas por quaisquer das partes garantidas à Daeco e ainda pendentes de decisão final e
definitiva; e (ii) a Companhia, agindo por e em benefício das partes garantidas e das partes
indenizáveis, não tenha executado a garantia pignoratícia instituída sobre as ações
empenhadas.
Os

Sociedades envolvidas

Centro de Imagem Diagnósticos S.A., Delfpar S.A., Delfin Imagem S.A., Clínica Delfin
Gonzales Miranda S.A., Pátria – Brazilian Private Equity Fund III – FIP, Fundo de Diagnósticos
para o Brasil – FIP, Pátria Economia Real – FIP, Brasil Private Equity III – FIP, AML
Empreendimentos e Participações Ltda., Cláudio Otavio Prata Ramos, Sérgio Tufik, Roberto
Kalil Issa, Delfin Gonzalez Miranda, César Augusto Furtado Franco, José Arcesio Rodrigues
Neto, Rúbia Souza Peixoto Mercês, Daeco Participações Ltda., Fundo de Investimento em
Participações Kinea Private Equity II e Fundo de Investimento em Participações Kinea Private
Equity III.

Efeitos

resultantes

da

Ingresso de 06 novos sócios no quadro societário da Companhia.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após
a operação
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ANTES
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

Geraldo Mol Starling Filho

1.249.293

2,67

4.893.199

11,00%

---

0,00

Arilton José dos Santos
Carvalhal

207.039

0,44

769.419

1,73%

---

0,00

Evandro Monteiro
Castro Asseff

172.281

0,37

654.041

1,47%

---

0,00

José Luiz Candolo

198.279

0,42

775.397

1,74%

---

Wilson Luiz Maksoud

216.234

0,46

764.230

1,72%

---

Sérgio Augusto Maksoud

118.022

0,25

379.030

0,85%

Marco Antonio Piccolo

94.858

0,20

327.495

0,74%

1.270.370

2,71

4.367.869

9,82%

7.971

0,02

31.160

0,07%

Virgílio de Oliveira Pires

36.973

0,08

6.821

0,02%

João Alberto da Cruz

36.973

0,08

6.821

Helder de Castro Marques

35.439

0,08

6.348

Marco Aurelio Rossini

68.819

0,15

Ricardo Viana Leite

53.063

TOTAL POR ACIONISTA
QTDE.
TOTAL

% DO K

6.142.492

6,7089

976.458

1,0665

826.322

0,9025

0,00

973.676

1,0635

0,00

980.464

1,0709

---

0,00

497.052

0,5429

---

0,00

422.353

0,4613

---

0,00

5.638.239

6,1581

---

0,00

39.131

0,0427

---

0,00

43.794

0,0478

0,02%

---

0,00

43.794

0,0478

0,01%

9.568

4,11

51.355

0,0561

12.697

0,03%

---

0,00

81.516

0,0890

0,11

9.523

0,02%

9.569

4,11

72.155

0,0788

969.899

2,07

3.717.781

8,35%

---

0,00

4.687.680

5,1199

Pátria - Brazilian Private
Equity Fund III - FIP

22.156.823

47,32

317.212

0,71%

---

0,00

22.474.035

24,5463

Fundo de Diagnósticos
para o Brasil - FIP

1.759.886

3,76

25.196

0,06%

---

0,00

1.785.082

1,9497

Pátria Economia Real FIP

724.214

1,55

10.368

0,02%

---

0,00

734.582

0,8023

Brasil Private Equity III FIP

681.164

1,45

9.752

0,02%

---

0,00

690.916

0,7546

Antonio Pedro Sabedotti

316

0,00

37.000

0,08%

---

0,00

37.316

0,0408

Tatiana Sabedotti

---

0,00

31.961

0,07%

---

0,00

31.961

0,0349

345

0,00

37.458

0,08%

---

0,00

37.803

0,0413

31.961

0,07%

---

0,00

31.961

0,0349

25.569

0,06%

---

0,00

25.569

0,0279

---

0,00

25.569

0,0279

---

0,00

18.167

0,0198

---

0,00

18.167

0,0198

---

0,00

18.167

0,0198

---

0,00

18.167

0,0198

---

0,00

130.963

0,1430

---

0,00

135.117

0,1476

---

0,00

Cláudio
Ramos

Otávio

Heloísa
Ramos

Matta

de

Prata
Prata

AML Empreendimentos e
Participações Ltda.

Ismail
Sabedotti

Fernando

Giocondo Sabedotti

---

0,00

Emanuel Borges Macedo
Silveira

---

0,00

Marcelo Oliveira Dreweck

---

0,00

25.569

0,06%

Gervásio Teles Cardoso
de Carvalho

9.083

0,02

9.084

0,02%

Carlos Eduardo Carvalho
Coelho

9.083

0,02

9.084

0,02%

Atos Alves
(espólio)

9.083

0,02

9.084

0,02%

9.083

0,02

9.084

0,02%

65.481

0,14

65.482

0,15%

64.082

0,14

71.035

0,16%

63.849

0,14

67.327

0,15%

131.176

0,1433

17.354

0,04

20.080

0,05%

---

0,00

37.434

0,0409

16.726

0,04

21.739

0,05%

9.577

4,11

48.042

0,0525

19.046

0,04

21.711

0,05%

---

0,00

40.757

0,0445

Antonio
Neto

de

Sousa

Pereira Gomes

Jair Rodrigues Campos
Ovídio
Villela

Carlos

Carneiro

Sandra Mara Sachetto da
Silva Pimenta
Filipe Maia Torres Alves
Fabrício
Alves
Fernando
Alves

Maia
Maia

Torres
Torres
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Laura Maia Torres Alves

16.648

0,04

20.821

0,05%

Angela Maria de Abreu
Maia Torres Alves

---

0,00

37.469

0,0409

36.379

0,08

39.856

0,09%

---

0,00

76.235

0,0833

Antonio Gabriel da Costa
e Cruz

31.902

0,07

33.293

0,07%

---

0,00

Vitor Carvalho Romera

26.115

0,06

31.223

0,07%

---

0,00

65.195

0,0712

57.338

0,0626

Mauro Terra Branco

25.552

0,05

Naim Abdala Júnior

97.780

0,21

24.546

0,06%

---

132.548

0,30%

---

0,00

50.098

0,0547

0,00

230.328

Nitamar Abdala

230.253

0,49

332.835

0,75%

0,2516

---

0,00

563.088

0,6150

Edson Shinji Kubota

65.311

Suzan Menasce Goldman

14.460

0,14

65.312

0,03

14.990

0,15%

---

0,00

130.623

0,1427

0,03%

---

0,00

29.450

Sonia de Aguiar Vilela
Mitraud

0,0322

14.332

0,03

14.332

0,03%

4.786

2,06

33.450

0,0365

Valdir Zanderigo

14.319

0,03

14.319

0,03%

---

0,00

28.638

0,0313

Andrey Jorge de Andrade

36.247

0,08

36.246

0,08%

---

0,00

72.493

0,0792

José Carlos Silva

30.485

0,07

39.525

0,09%

---

0,00

70.010

0,0765

Rodrigo Fernandes Maciel

17.642

0,04

17.643

0,04%

---

0,00

35.285

0,0385

5.226

0,01

5.227

0,01%

---

0,00

10.453

0,0114

4.329

0,01

6.416

0,01%

---

0,00

10.745

0,0117

3.037

0,01

3.037

0,01%

---

0,00

6.074

0,0066

102.989

0,22

102.989

0,23%

---

0,00

205.978

0,2250

Diogo Miranda Barbosa

104.716

0,22

25.705

0,06%

---

0,00

130.421

0,1424

Matheus Miranda Barbosa

64.360

0,14

64.361

0,14%

---

0,00

128.721

0,1406

Adilson Dias Vieira

24.587

0,05

24.587

0,06%

---

0,00

49.174

0,0537

Elisa Marques Fonseca

115.226

0,25

102.703

0,23%

---

0,00

217.929

0,2380

Oswaldo Bagni Júnior

2.800

0,01

2.801

0,01%

---

0,00

5.601

0,0061

21.320

0,05

21.320

0,05%

---

0,00

42.640

0,0466

34.127

0,07

228

0,00%

---

0,00

34.355

0,0375

Sérgio Tufik

8.691.510

18,56

14.660.577

32,94%

---

0,00

23.352.087

25,5053

Roberto Kalil Issa

6.434.175

13,74

10.852.971

24,39%

---

0,00

17.287.146

18,8811

9.619

0,02

83.692

0,19%

---

0,00

93.311

0,1019

962

0,00

15.617

0,04%

---

0,00

16.579

0,0181

Rodrigo Camarotta Abdo

3.251

0,01

51.926

0,12%

---

0,00

55.177

0,0603

Eduardo Margara da Silva

3.847

0,01

38.071

0,09%

---

0,00

41.918

0,0458

Francisco da Silva Maciel
Júnior

199.311

0,43

7.392

0,02%

---

0,00

206.703

0,2258

---

0,00

7.658

0,02%

---

0,00

7.658

0,0084

---

0,00

7.658

0,02%

---

0,00

7.658

0,0084

Marcos Cominato

---

0,00

3.829

0,01%

---

0,00

3.829

0,0042

Roberto Kalil Issa Filho

---

0,00

7.658

0,02%

---

0,00

7.658

0,0084

Fernando Antônio Pinto
de Carvalho

---

0,00

1.915

0,00%

---

0,00

1.915

0,0021

Guilherme
Bastos

---

0,00

3.829

0,01%

---

0,00

3.829

0,0042

---

0,00

3.829

0,01%

---

0,00

3.829

0,0042

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

Cyntia
Inez
Soares Pereira

Guedes

Gil Souza Melo
Tito Soares Pereira
Juvenal
Filho

Cézar

Jurama
Bitran

Caetano

Barros

Gueiros

Adelanir Antônio Barroso

Fernando Machado Terni
Fernando Henrique
Aldemundo Pereira

de

Alexander Appel
Fernando
Tracanella

Queiroz

de

Odicleves
Toledo Pucks
Alexia
Lopes

Castro

Aparecido

Moura

Abuhid

Lênio Lúcio Gavio Silva
Leonardo
Macedo

Lopes

de

9.916

4,26

9.916

0,0108

19.833

8,52

19.833

0,0217

405

0,17

405

0,0004
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Diego Demolinari Pires

---

0,00

---

0,00

19.833

8,52

19.833

0,0217

Flávia de Sá Jannotti

---

0,00

---

0,00

5.103

2,19

5.103

0,0056

Ricardo Oliveira Falcão

---

0,00

42

0,00

7.144

3,07

7.186

0,0078

Yves Guilherme do Valle
Simão

---

0,00

---

0,00

10.206

4,38

10.206

0,0111

Fernando Peixoto Ennes

---

0,00

---

0,00

19.833

8,52

19.833

0,0217

Maurício Scannapieco

---

0,00

---

0,00

10.157

4,36

10.157

0,0111

Rogéria Nobre Rodrigues

---

0,00

---

0,00

15.019

6,45

15.019

0,0164

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0105

---

0,00

---

0,00

4.813

2,07

4.813

0,0053

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

9.627

4,14

9.627

0,0105

24.734

-

61.645

-

José
Martins

Carlos

Tadeu

Marcelo de Mattos Garcia
Eron Godinho Siqueira
Aníbal de Castro Gilberto
Júnior
Marcelo Sakamoto
Alan
Cavalcante
Rafael
Lourenço

Rodrigues
Burgomeister

Lucas Cazer Simionatto
Luís
Antônio
Tibana

Tobaru

ações em tesouraria

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

36.911

-

DEPOIS
AÇÕES ON
ACIONISTAS

AÇÕES PN-A

AÇÕES PN-B

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

Geraldo Mol Starling Filho

1.249.293

2,50

4.893.199

9,86%

---

0,00

Arilton José dos Santos
Carvalhal

207.039

0,41

769.419

1,55%

---

0,00

Evandro Monteiro
Castro Asseff

172.281

0,35

654.041

1,32%

---

0,00

José Luiz Candolo

198.279

0,40

775.397

1,56%

---

Wilson Luiz Maksoud

216.234

0,43

764.230

1,54%

---

Sérgio Augusto Maksoud

118.022

0,24

379.030

0,76%

Marco Antonio Piccolo

94.858

0,19

327.495

0,66%

1.270.370

2,54

4.367.869

8,80%

7.971

0,02

31.160

0,06%

Virgílio de Oliveira Pires

36.973

0,07

6.821

0,01%

João Alberto da Cruz

36.973

0,07

6.821

Helder de Castro Marques

35.439

0,07

6.348

Marco Aurelio Rossini

68.819

0,14

12.697

Ricardo Viana Leite

53.063

0,11

9.523

969.899

1,94

Pátria - Brazilian Private
Equity Fund III - FIP

22.474.035

45,02

Fundo de Diagnósticos
para o Brasil - FIP

1.785.082

3,58

Pátria Economia Real FIP

734.582

1,47

Brasil Private Equity III FIP

690.916

1,38

Antonio Pedro Sabedotti

316

Tatiana Sabedotti

---

Cláudio
Ramos

Otávio

Heloísa
Ramos

Matta

QTDE.
TOTAL

% DO K

6.142.492

6,1557

976.458

0,9786

826.322

0,8281

0,00

973.676

0,9758

0,00

980.464

0,9826

---

0,00

497.052

0,4981

---

0,00

422.353

0,4233

---

0,00

5.638.239

5,6503

---

0,00

39.131

0,0392

---

0,00

43.794

0,0439

0,01%

---

0,00

43.794

0,0439

0,01%

9.568

4,11

51.355

0,0515

0,03%

---

0,00

81.516

0,0817

0,02%

9.569

4,11

72.155

0,0723

3.717.781

7,49%

---

0,00

4.687.680

4,6977

---

0,00

---

0,00

22.474.035

22,5223

---

0,00

---

0,00

1.785.082

1,7889

---

0,00

---

0,00

734.582

0,7362

---

0,00

---

0,00

690.916

0,6924

0,00

37.000

0,07%

---

0,00

37.316

0,0374

0,00

31.961

0,06%

---

0,00

31.961

0,0320

de

Prata
Prata

AML Empreendimentos e
Participações Ltda.

TOTAL POR ACIONISTA
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Ismail
Sabedotti

Fernando

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

0,04%

---

21.739

0,04%

0,04

21.711

0,04%

16.648

0,03

20.821

0,04%

Angela Maria de Abreu
Maia Torres Alves

36.379

0,07

39.856

0,08%

Antonio Gabriel da Costa
e Cruz

31.902

0,06

33.293

0,07%

Vitor Carvalho Romera

26.115

0,05

31.223

Mauro Terra Branco

25.552

0,05

Naim Abdala Júnior

97.780

Nitamar Abdala

230.253

Edson Shinji Kubota
Suzan Menasce Goldman
Sonia de Aguiar Vilela
Mitraud

345

0,00

37.458

0,08%

---

0,00

31.961

0,06%

Emanuel Borges Macedo
Silveira

---

0,00

25.569

0,05%

Marcelo Oliveira Dreweck

---

0,00

25.569

0,05%

Gervásio Teles Cardoso
de Carvalho

9.083

0,02

9.084

0,02%

Carlos Eduardo Carvalho
Coelho

9.083

0,02

9.084

0,02%

Atos Alves
(espólio)

9.083

0,02

9.084

0,02%

9.083

0,02

9.084

0,02%

65.481

0,13

65.482

0,13%

64.082

0,13

71.035

0,14%

63.849

0,13

67.327

0,14%

17.354

0,03

20.080

16.726

0,03

19.046

Laura Maia Torres Alves

Giocondo Sabedotti

Antonio
Neto

de

Sousa

Pereira Gomes

Jair Rodrigues Campos
Ovídio
Villela

Carlos

Filipe Maia Torres Alves
Fabrício
Alves

Maia

Fernando
Alves

0,0379

31.961

0,0320

25.569

0,0256

25.569

0,0256

18.167

0,0182

18.167

0,0182

18.167

0,0182

18.167

0,0182

130.963

0,1312

135.117

0,1354

131.176

0,1315

0,00

37.434

0,0375%

9.577

4,11

48.042

0,0481

---

0,00

40.757

0,0408

---

0,00

37.469

0,0375

---

0,00

76.235

0,0764

---

0,00

65.195

0,0653

0,06%

---

0,00

57.338

0,0575

24.546

0,05%

---

0,00

50.098

0,0502

0,20

132.548

0,27%

---

0,00

230.328

0,2308

0,46

332.835

0,67%

---

0,00

563.088

0,5643

65.311

0,13

65.312

0,13%

---

0,00

130.623

0,1309

14.460

0,03

14.990

0,03%

---

0,00

29.450

0,0295

Carneiro

Sandra Mara Sachetto da
Silva Pimenta

37.803

Torres

Maia

Torres

14.332

0,03

14.332

0,03%

4.786

2,06

33.450

0,0335

Valdir Zanderigo

14.319

0,03

14.319

0,03%

---

0,00

28.638

0,0287

Andrey Jorge de Andrade

36.247

0,07

36.246

0,07%

---

0,00

72.493

0,0726

José Carlos Silva

30.485

0,06

39.525

0,08%

---

0,00

70.010

0,0702

Rodrigo Fernandes Maciel

17.642

0,04

17.643

0,04%

---

0,00

35.285

0,0354

5.226

0,01

5.227

0,01%

---

0,00

10.453

0,0105

Gil Souza Melo

4.329

0,01

6.416

0,01%

---

0,00

10.745

0,0108

Tito Soares Pereira

3.037

0,01

3.037

0,01%

---

0,00

6.074

0,0061

102.989

0,21

102.989

0,21%

---

0,00

205.978

0,2064

Diogo Miranda Barbosa

104.716

0,21

25.705

0,05%

---

0,00

130.421

0,1307

Matheus Miranda Barbosa

64.360

0,13

64.361

0,13%

---

0,00

128.721

0,1290

Adilson Dias Vieira

24.587

0,05

24.587

0,05%

---

0,00

49.174

0,0493

Elisa Marques Fonseca

115.226

0,23

102.703

0,21%

---

0,00

217.929

0,2184

Oswaldo Bagni Júnior

2.800

0,01

2.801

0,01%

---

0,00

5.601

0,0056

21.320

0,04

21.320

0,04%

---

0,00

42.640

0,0427

34.127

0,07

228

0,00%

---

0,00

34.355

0,0344

Sérgio Tufik

8.691.510

17,41

14.660.577

29,54%

---

0,00

23.352.087

23,4022

Roberto Kalil Issa

6.434.175

12,89

10.852.971

21,87%

---

0,00

17.287.146

17,3243

Cyntia
Inez
Soares Pereira

Juvenal
Filho

Jurama
Bitran

Cézar

Barros

Guedes

Caetano

Gueiros

Adelanir Antônio Barroso
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FIP Kinea Private Equity
II

1.726.455

3,46

3.463.181

6,98%

FIP Kinea Private Equity
III

385.933

0,77

774.163

1,56%

Daeco Participações Ltda.

583.956

1,17

1.171.388

2,36%

30.792

0,06

61.765

0,12%

José Arcésio Rodrigues
Neto

5.024

0,01

10.077

0,02%

Rubia
Mercês

5.024

0,01

10.077

0,02%

9.619

0,02

83.692

0,17%

962

0,00

15.617

0,03%

Rodrigo Camarotta Abdo

3.251

0,01

51.926

Eduardo Margara da Silva

3.847

0,01

Francisco da Silva Maciel
Júnior

199.311

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

0,10%

---

0,00

38.071

0,08%

---

0,00

0,40

7.392

0,01%

---

0,00

---

0,00

7.658

0,02%

---

0,00

---

0,00

7.658

0,02%

---

0,00

Marcos Cominato

---

0,00

3.829

0,01%

---

Roberto Kalil Issa Filho

---

0,00

7.658

0,02%

---

Fernando Antônio Pinto
de Carvalho

---

0,00

1.915

0,00%

---

0,00

Guilherme
Bastos

---

0,00

3.829

0,01%

---

0,00

---

0,00

3.829

0,01%

---

0,00

---

0,00

---

0,00

9.916

---

0,00

---

0,00

---

0,00

---

0,00

Diego Demolinari Pires

---

0,00

---

Flávia de Sá Jannotti

---

0,00

---

Ricardo Oliveira Falcão

César Augusto
Franco

Fernando Henrique
Aldemundo Pereira

1,1626

1.755.344

1,7591

92.557

0,0928

15.101

0,0151

15.101

0,0151

93.311

0,0935

16.579

0,0166

55.177

0,0553

41.918

0,0420

206.703

0,2071

7.658

0,0077

7.658

0,0077

0,00

3.829

0,0038

0,00

7.658

0,0077

1.915

0,0019

3.829

0,0038

3.829

0,0038

4,26

9.916

0,0099

19.833

8,52

19.833

0,0199

405

0,17

405

0,0004

0,00

19.833

8,52

19.833

0,0199

0,00

5.103

2,19

5.103

0,0051

7.144

3,07

7.186

0,0072

10.206

4,38

10.206

0,0102

de

Alexander Appel
Fernando
Tracanella

Queiroz

de

Castro

Aparecido

Moura

Abuhid

Lênio Lúcio Gavio Silva
Leonardo
Macedo

1.160.096

Peixoto

Fernando Machado Terni

Alexia
Lopes

5,2008

Furtado

Souza

Odicleves
Toledo Pucks

5.189.636

Lopes

de

---

0,00

42

0,00%

Yves Guilherme do Valle
Simão

---

0,00

---

0,00

Fernando Peixoto Ennes

---

0,00

---

0,00

19.833

8,52

19.833

0,0199

Maurício Scannapieco

---

0,00

---

0,00

10.157

4,36

10.157

0,0102

Rogéria Nobre Rodrigues

---

0,00

---

0,00

15.019

6,45

15.019

0,0151

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

Marcelo de Mattos Garcia

---

0,00

---

0,00

4.813

2,07

4.813

0,0048

Eron Godinho Siqueira

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

---

0,00

---

0,00

9.627

4,14

9.627

0,0096

-

-

36.911

-

24.734

-

61.645

-

José
Martins

Carlos

Tadeu

Aníbal de Castro Gilberto
Júnior
Marcelo Sakamoto
Alan
Cavalcante
Rafael
Lourenço

Rodrigues
Burgomeister

Lucas Cazer Simionatto
Luís
Antônio
Tibana

Tobaru

Ações em tesouraria
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Evento

Aquisição de 100% (cem por cento) da empresa RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.

Principais

condições

do

negócio

A Companhia juntamente com a sua subsidiária Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda.
(“CDI”), celebrou em 22 de março de 2017, Instrumento Particular de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual adquiriu, juntamente com a CDI,
100% do capital social da RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. (“Sociedade”).
A empresa adquirida, operando sob a marca “Multiscan Imagem e Diagnóstico” é líder em
diagnósticos por imagem no Espirito Santo, contando com 4 unidades, 8 ressonâncias
magnéticas e um parque completo de diagnóstico por imagem. Entre 2014 e 2016, a Multiscan
apresentou crescimento de 18% a.a. Para 2017, esperamos receita líquida de R$ 43 milhões,
EBITDA de R$ 15 milhões e lucro líquido de R$ 10 milhões (antes de sinergias). Com a
aquisição, a Companhia passará a ser o maior centro de diagnósticos do Espirito Santo,
consolidando sua posição de liderança em diagnósticos por imagem e constituindo sólida
plataforma para expansão em análises clínicas.
O enterprise value da Sociedade foi avaliado em R$ 104 milhões (6,9x EV/EBITDA 2017), já
considerando o reembolso de investimentos realizados em duas unidades recém-inauguradas
(R$ 10 milhões), e seu equity value ficou próximo a R$ 92 milhões (9,2x P/E 2017). R$ 6
milhões foram pagos com ações da Alliar que estavam em tesouraria, e R$ 86 milhões em
dinheiro, 50% na data de fechamento, 25% em 12 meses e 25% em 5 anos.

Os

Sociedades envolvidas
Efeitos

resultantes

Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e Centro de Diagnósticos por Imagem Ltda.
da

Ingresso de 05 novos sócios no quadro acionário da Companhia.

operação no quadro societário
Mecanismos
garantir

utilizados
o

para

tratamento

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento equânime entre os
acionistas da Companhia.

equitativo entre os acionistas
Quadro societário antes e após

Não houve alteração relevante no quadro acionário da Companhia após a operação.

a operação
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15.8 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 15 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
A Companhia não adota política específica para regular a contratação de transações com partes
relacionadas pelo fato de considerar que os critérios legais previstos na Lei de Sociedades por
Ações são suficientes para coibir abusos na celebração de contratos entre a Companhia, seus
controladores e suas respectivas partes relacionadas. Em geral, a Companhia e suas
controladas realizam operações financeiras e comerciais entre si, em condições usualmente
praticadas no mercado de medicina diagnóstica.
Entretanto, observadas as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia, as aprovações
de operações entre a Companhia e partes relacionadas, caso não sejam contratadas em
condições de mercado e de forma comutativa, deverão ser aprovadas pelo Conselho de
Administração.
A Lei das Sociedades por Ações prevê que nas assembleias gerais ou nas reuniões da
administração, o acionista ou administrador deve se abster de votar nas deliberações relativas:
(i)

ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social;

(ii)

à aprovação de suas contas como administrador; e

(iii)

a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo particular ou que seu
interesse conflite com o da Companhia.

A Lei das Sociedades por Ações proíbe, ainda, conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii)
receber, em razão de seu cargo, qualquer vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros,
sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia
geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia deve incluir obrigatoriamente nas
notas explicativas das demonstrações financeiras uma nota sobre transações com partes
relacionadas,

contendo

as divulgações previstas

nas regras contábeis

aplicáveis às

demonstrações financeiras anuais.
No curso normal dos negócios a Companhia mantém contratos de locação de imóveis com
partes relacionadas da Companhia, tais contratos seguem um padrão de contrato de locação
não residencial atípico em que são garantidas as mesmas condições de contratos dessa mesma
espécie firmados com terceiros, tendo como premissas (i) prazo de locação igual ou superior a
10 anos; (ii) direito da Companhia a renovatória; (iii) o respectivo locador renuncia ao direito a
ação revisional e, (iv) é garantido a Companhia o direito de preferência.
No curso normal dos negócios e tendo em vista o plano de expansão da Companhia com foco
em fusões e aquisições, a Companhia também mantém contratos de prestação de serviços de
planejamento e assessoria financeira firmados entre a Companhia e determinadas partes
relacionadas conforme descritas nesta seção 16.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
Os valores dos contratos de aluguel firmados entre a Companhia e as partes relacionadas
conforme indicados nesta seção 16 foram determinados com base em preços de mercado,
apurados por consultores independentes e são atualizados monetariamente com base na média
dos índices IGPM, IPCA e INPC.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Ideal Diagnósticos por Imagem Ltda.

30/06/2016

868.239,70

868.239,70

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

33.798,42

31/7/2027

NÃO

0,000000

Especificar
Nuclear Diagnóstico Sociedade Simples Ltda.

31/12/2016

4.789.883,41

4.789.883,41

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Censo Centro de Saúde Ocupacional Ltda.

29/08/2012

975.000,00

24.511,26

Relação com o emissor

A Locadora é sócia da Centro Imagem Diagnóstico Ltda. (empresa controlada da Companhia)

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial

Garantia e seguros

Fiança
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

11.1. Além dos casos já indicados, bem como os legalmente previstos, a ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados poderá ensejar a
rescisão do presente Instrumento, ficando essa rescisão, entretanto, única e exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) gravação do
respectivo Imóvel; (ii) desapropriação do Imóvel; (iii) abandono do Imóvel ou descaso manifesto da LOCATÁRIA pela sua conservação; (iv)
impedimento de vistoria do Imóvel pela LOCATÁRIA ou (v) o descumprimento de qualquer disposição deste Instrumento que não seja suprida,
depois de recebida notificação da outra Parte concedendo 30 (trinta) dias para reparar a falta.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa
(AFIP)

10/05/2018

Relação com o emissor

AFIP é associação na qual o Dr. Sérgio faz parte e o Dr. Sérgio é sócio da Alliar

Objeto contrato

Prestação de serviços de análises clínicas, sem valor global especificado.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

A rescisão deverá ser comunicada com antecedência de 3 meses, sendo que tal decisão está sujeita a multa, conforme abaixo: (i) após 1º ano,
aviso prévio de 12 meses e multa de 3x faturamento médio mensal (média últimos 6 (seis) faturamentos; (ii) a qualquer tempo, em caso de
inadimplemento não sanado em até 90 dias; ou (iii) em caso de falência/recuperação judicial.

Natureza e razão para a operação

Contrato originalmente firmado em 14/11/2014, com aditivo na data 10/05/2018.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Companhia contrata os serviços da AFIP para a realização do processamento das análises clínicas coletadas pela Companhia.

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Unidade localizada na Rua Vilela,800.

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

0,00

55.809.399,60

10 anos

366.641,19

48.058.094,10

31/10/2029

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Unidade localizada na AV. Brasil, 350

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

11.749.347,00

77.187,62

10.117.493,25

31/10/2029

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Gold Imagem Diagnósticos

31/12/2016

897.000,00

897.000,00

897.000,00

Indeterminado

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Venda de imobilizado

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Transferência de imobilizado

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

16.837,77

92.619,62

31/12/2020

NÃO

Especificar
Wilson Maksoud

12/01/2011

3.303.300,00

0,000000

Relação com o emissor

Acionista da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Aluguel para implementação de Unidade Produtiva da Companhia

Garantia e seguros

Fiança

Rescisão ou extinção

10.1. (...) a ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados poderá ensejar a rescisão do presente Contrato, ficando rescisão, entretanto, única e
exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) desapropriação do Imóvel; (ii) abandono do Imóvel ou descaso manifesto da Locatária pela sua
conservação; (iii) impedimento de vistoria do Imóvel pela Locatária ou (iv) o descumprimento de qualquer disposição deste Contrato que não seja
suprida após recebida notificação da outra Parte concedendo 10 (dez) dias para reparar a falta. A nenhuma das Partes assistirá direito à
indenização ou reclamação em havendo a desapropriação do Imóvel ou incêndio que impeça o seu uso.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Nucleo De Imagem Diagnosticos Ltda

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

3.405.000,00

3.405.000,00

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

PÁGINA: 410 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

5.060.747,40

31/10/2029

NÃO

Especificar
T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

14/11/2014

5.874.674,40

38.593,78

0,000000

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Unidade localizada na R. Borges Lagoa, 368.

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

01/07/2016

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Unidade localizada na Av. Cons. Rodrigues Alves, 300.

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

20.480.731,35

117.032,75

19.895.567,50

01/07/2031

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Nucleo De Imagem Diagnosticos Ltda

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

10.000,00

10.000,00

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

2.601.000,00

Indeterminado

SIM

0,000000

Especificar
Itaguaí Diagnósticos

31/12/2015

2.601.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Venda de imobilizado

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

2.601.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Natureza e razão para a operação

Transferência de imobilizado

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.869.000,00

1.869.000,00

Indeterminado

SIM

0,000000

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

Especificar
Pará de Minas Diagnóstico

31/12/2015

1.869.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Venda de imobilizado

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Transferência de imobilizado

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Devedora - Contrato de venda realizado entre a Companhia e sua controlada.

Ecoclínica Ltda

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

1.614.299,00

1.614,00

Especificar
Montes Claros Medicina Diagnostica

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

663.737,49

663.737,49
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

n/a

Indeterminado

SIM

0,000000

363.496,35

20/02/2020

NÃO

0,000000

Especificar
Nucleo De Imagem Diagnosticos Ltda

31/12/2016

58.810,00

58.810,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa

01/03/2015

3.432.000,00

64.115,45

Relação com o emissor

Presidente da AFIP é acionista da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Escritório da Administração Central da Companhia, localizado na Rua Marselhesa, 500, Vila Mariana, São
Paulo/Capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

O presente contrato rescindir-se-á, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, se:
a) O (A) LOCATÁRIO(A) deixar de pagar dois aluguéis mensais, impostos, taxas ou demais encargos, em seus respectivos vencimentos;
b) Qualquer das partes contratantes infringir as cláusulas deste contrato ou normas legais;
c) Se o(s) imóvel(is) objeto deste contrato que for(em) desapropriado(s), nenhuma indenização será devida ao (A) LOCATÁRIO(A) por parte do (A)
LOCADOR (A), cabendo àquele a faculdade de pleitear tutela de seus direitos junto ao poder público expropriante.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

44.060.052,60

289.453,52

37.940.600,85

31/10/2029

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Locatária

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Aluguel para implementação de Unidade Produtiva da Companhia

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Prata Ramos Empreendimentos Ltda.

01/06/2012

Relação com o emissor

Sócio da Prata Ramos é acionista da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Aluguel para implementação de Unidade Produtiva da Companhia

Garantia e seguros

Fiança

5.252.500,00

36.283,05

200.249,20

31/5/2027

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

11.1. (...) a ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados poderá ensejar a rescisão do presente Contrato, ficando rescisão, entretanto, única e
exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) desapropriação do Imóvel; (ii) abandono do Imóvel ou descaso manifesto da Locatária pela sua
conservação; (iii) impedimento de vistoria do Imóvel pela Locatária ou (iv) o descumprimento de qualquer disposição deste Contrato que não seja
suprida após recebida notificação da outra Parte concedendo 30 (trinta) dias para reparar a falta. A nenhuma das Partes assistirá direito à
indenização ou reclamação em havendo a desapropriação do Imóvel ou incêndio que impeça o seu uso.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. (RBD) 02/05/2015

0,00

n/a

R$ 938.000,00

02/07/2026

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A RBD é controlada da Companhia.

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão administrativa pela FIDI. A Companhia é responsável pela prestação de serviços de gestão administrativa da RBD,
tendo começado a prestar tais serviços por meio da celebração de Contrato de Prestação de Serviços. Tal operação se deve, principalmente, pelo
alto grau de expertise da Companhia nesse tipo de gestão e pela necessidade da RBD por esse tipo de serviço.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Término pela RBD: (a) no caso de permanência de inadimplemento de obrigação pela Companhia não sanado no prazo de 90 dias contadas da data
de notificação da Companhia; (b) intervenção, liquidação ou dissolução da Companhia; (c) permanência de efeito de evento de força maior por mais
de 180 dias; (d) na hipótese em que a penalidade por desempenho individual supere o valor equivalente a 12 vezes o valor base. Término pela
Companhia: as hipóteses previstas nos itens (a), (c), (d) acima, e no caso de intervenção, liquidação, dissolução, falência ou recuperação judicial ou
extrajudicial da RBD.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Companhia é contratada pela RBD para prestar parte dos serviços de administração de suas atividades.

Wilson Maksoud

12/01/2011

Relação com o emissor

Controlador da Locadora é acionista da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Aluguel para implementação de Unidade Produtiva da Companhia

Garantia e seguros

Fiança

3.303.300,00

40.161,54

220.916,79

31/12/2020

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

10.1. (...) a ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados poderá ensejar a rescisão do presente Contrato, ficando rescisão, entretanto, única e
exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) desapropriação do Imóvel; (ii) abandono do Imóvel ou descaso manifesto da Locatária pela sua
conservação; (iii) impedimento de vistoria do Imóvel pela Locatária ou (iv) o descumprimento de qualquer disposição deste Contrato que não seja
suprida após recebida notificação da outra Parte concedendo 10 (dez) dias para reparar a falta. A nenhuma das Partes assistirá direito à
indenização ou reclamação em havendo a desapropriação do Imóvel ou incêndio que impeça o seu uso.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora

Philips Medical Systems Ltda

25/05/2015

Relação com o emissor

Sócia da Companhia na Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A

Objeto contrato

Contrato de Compra e Venda de equipamentos médicos.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

(a) mediante mútuo acordo entre as partes;
(b) na hipótese de rescisão ou término, por qualquer motivo, do Contrato de Concessão celebrado entre a RBD e o Governo Estadual da Bahia; ou
(c) na hipótese de descumprimento de obrigação contratual por quaisquer das partes, não sanado no prazo de 90 (noventa) dias contados do
recebimento de notificação por escrito da parte inocente em tal sentido.

Natureza e razão para a operação

Contrato de compra e venda de equipamentos médicos a fim de viabilizar a prestação de serviço da RBD no âmbito do contrato de PPP firmada com
o Estado da Bahia.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

RDB é a contratante. O Contrato de Compra e Venda de equipamentos médicos garante à RBD os instrumentos necessários para que possa
desenvolver suas atividades no âmbito da PPP firmada com o Estado da Bahia. O valor do contrato é dividido em dois montantes (i) R$
1.886.165,32; e (ii) US$ 11, 785,000.00, sendo que o valor acima informado foi convertido considerando a cotação do dólar norte-americano em 30
de junho de 2016 a US$ 3,2098

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial - Aluguel para implementação de Unidade Produtiva da Companhia

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

39.713.658,32

55.006.527,60

13.231.000,00

361.366,68

n/a

47.366.732.10

Indeterminado

31/10/2029

SIM

NÃO

0,000000

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

"10.2. (...) na hipótese de a Locatária vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à Locadora com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência prazo este compreendido entre a data do
recebimento pela Locadora da manifestação enviada pela Locatária, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do Imóvel. Neste
caso, a Locatária pagará à Locadora na data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora, a título de multa por rescisão antecipada, o valor
equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente
os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do Imóvel pela Locadora.
10.2.1. Fica, desde já, ajustado que, caso a Locatária venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à Locadora ou,
na hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na cláusula 10.2 acima, pagará à Locadora, na data da efetiva entrega do Imóvel, além
da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio."

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
(a)

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A Companhia não adota uma política específica para as transações com partes relacionadas. No
entanto, em novembro de 2013, o Comitê de Riscos e Compliance aprovou o Código de
Conduta e Ética nos Negócios da Alliar (“Código de Conduta”), o qual contém um capítulo
específico para decisões que envolvam potenciais conflitos de interesse.
Os conflitos de interesse configuram-se quando uma parte não é independente em relação à
matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos
daqueles da Companhia. Os Sócios, Conselheiros, Diretores e Colaboradores da Alliar e/ou de
suas controladas devem declarar-se impedidos de participar de qualquer decisão que implique
conflito de interesse, tais como:


ter participação individual ou familiar (em „familiar‟ entendam-se pais, irmãos cônjuges
e filhos), nos negócios de qualquer fornecedor ou cliente da Alliar e/ou controladas,
salvo autorização do Conselho de Administração da Alliar;



ter participação substancial, individual ou familiar, em uma organização que faça
negócios com a Alliar e/ou controladas, exceto com relação a ações de companhias
abertas, detidas por sócios, conselheiros, diretores ou colaboradores para fins de
investimento pessoal.

Adicionalmente, os Sócios, Conselheiros, Diretores e Colaboradores não podem beneficiar-se de
informações confidenciais ou de oportunidades comerciais que lhes estejam disponíveis em
virtude de seu relacionamento com a Alliar e/ou com suas controladas. Também não devem
usar essas informações para prejudicar a Alliar e/ou suas controladas, ainda que indiretamente.
Havendo interesses conflitantes com os interesses da Companhia por parte de acionista,
colaborador ou membro da administração, deve este manifestar, tempestivamente, seu conflito
de interesse ou interesse particular, declarando-se impedido de participar das discussões e
deliberações sobre o assunto. Essa manifestação deverá ser enviada ao seguinte endereço
eletrônico: juridico@alliar.com.
Além disso, quaisquer contratos de prestação de serviços entre os acionistas ou suas partes
relacionadas, de um lado, e a Companhia e/ou suas controladas, de outro, estão submetidos a
aprovação em Assembleia Geral, com o voto favorável de, no mínimo, acionistas titulares da
maioria das ações com direito a voto.
Todas as transações realizadas entre partes relacionadas da Companhia são realizadas
observando-se as práticas de mercado (observado o disposto no item (b) abaixo).

(b)

Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
Em caso de conflitos de interesses, a Companhia adota as práticas de governança previstas
pela legislação vigente, bem como as normas estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado
da Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA (qual seja, obrigação de divulgação de
operações com partes relacionadas), não havendo um mecanismo específico para identificar
conflitos de interesse.
A Lei das Sociedades por Ações, por exemplo, proíbe expressamente os acionistas e
administradores da Companhia de votarem em Assembleias Gerais ou intervirem em qualquer
operação em que exista conflito entre os seus interesses e os da Companhia. Entende-se por
negócios celebrados em conflito de interesses aqueles não celebrados em condições normais de
mercado, havendo benefício à parte relacionada e possibilidade de causar dano ou prejuízo à
Companhia. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse
conflitante com o da Companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e
será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido. Em especial, o
artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações normatiza o exercício ao direito de voto dos
acionistas em assembleia geral, bem como regula a responsabilidade do acionista controlador
na sociedade.
Em observância aos preceitos da boa governança e Regulamento do Novo Mercado, em
novembro de 2013, a Companhia formalizou e aprovou Código de Conduta, no qual são
consolidadas as diretrizes e normas de comportamento balizadores da conduta dos
colaboradores, parceiros de negócios, prestadores de serviços e fornecedores, formando
compromissos éticos da Companhia e do relacionamento desta com o mercado.
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16.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 16 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Quantidade total de ações
(Unidades)

118.292.816

0

118.292.816

118.292.816

0

118.292.816

0,00

30.000.000

0

30.000.000

603.433.970,99

114.898.767

0

114.898.767

100.836.118

0

100.836.118

0,00

30.000.000

0

30.000.000

603.433.970,99

114.898.767

0

114.898.767

30.000.000

0

30.000.000

635.371.970,99
Capital Integralizado

08/05/2017
Tipo de capital

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

612.033.000,00
Capital Autorizado

08/05/2017
Tipo de capital

Capital Subscrito

26/10/2016
Tipo de capital

Capital Integralizado

26/10/2016
Tipo de capital

323.054.294,99
Capital Autorizado

26/10/2016
Tipo de capital
04/10/2016
Tipo de capital
26/08/2016

Prazo de integralização

Capital Subscrito

08/05/2017
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Valor do capital (Reais)

Capital Emitido

Capital Autorizado
0,00
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
16/01/2013

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
16/01/2013

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

8.977.169,20

Subscrição
particular

334.966

334.972

669.938

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
100,00000000

Fator cotação

13,40

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

334.972

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda.”, CNPJ nº 18.489.336/0001-25.

05/03/2013

05/03/2013

Assembleia Geral

1.542.821,40

Subscrição
particular

50.418

50.420

100.838

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

50.420

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.”, CNPJ nº 05.025.888/0001-30.

26/04/2013

26/04/2013

Assembleia Geral

1.815.027,60

Subscrição
particular

81.453

82.063

163.516

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

305

PNB

81.758

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.As ações ordinárias e as ações preferenciais classe ‘A’ integralizadas pelos seus subscritores em até 24
meses, em moeda corrente nacional ou em bens, conforme acordado entre o subscritor e a Companhia. As ações preferenciais classe ‘B’ foram integralizadas por seu subscritor no ato, em moeda corrente
nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), creditada na conta bancária da Companhia.

Forma de integralização
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
13/06/2013

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
13/06/2013

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

15.000.000,00

Subscrição
particular

490.196

490.196

980.392

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
100,00000000

Fator cotação

15,30

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

490.196

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem S.A.”, CNPJ nº 58.476.052/0001-19.

01/07/2013

01/07/2013

Assembleia Geral

3.024.045,00

Subscrição
particular

98.827

98.823

197.650

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

98.823

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas nas sociedades (i) “Pró Imagem Ltda.”, CNPJ/MF nº 00.569.926/0001-00; (ii) “Pró R.M. Diagnósticos Avançados Ltda.”, CNPJ/MF
nº 09.298.572/0001-73; (iii) “Pró Ressonância Ltda.”, CNPJ/MF nº 07.779.404/0001-74; e (iv) “Pró Imagem Exames Complementares Ltda.”, CNPJ/MF nº 02.768.662/0001-31.

10/10/2013

10/10/2013

7.000.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

11/10/2013

10.816.120,80

Subscrição
particular

353.467

353.469

706.936

100,00000000

15,30

R$ por Unidade

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
11/10/2013

Assembleia Geral

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Critério para determinação do
preço de emissão

Quantidade ação por classe (Unidades)
353.469
Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas nas sociedades (i) “Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda.”, CNPJ/MF nº 31.752.272/0001-71; e (ii) “Centro de Diagnóstico por
Imagem de Vila Velha Ltda.”, CNPJ/MF nº 01.483.359/0001-20.

25/10/2013

25/10/2013

Assembleia Geral

0,00

Subscrição
particular

0

96.434

96.434

100,00000000

9,54

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNB

96.434

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional, à vista ou em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, pagas todo dia 28 (vinte e oito) de cada mês, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em
conta bancária de titularidade da Companhia.

05/12/2013

05/12/2013

Assembleia Geral

668.433,00

Subscrição
particular

33.422

0

33.422

100,00000000

20,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade do subscritor detidas nas sociedades (i) “Nuclear Medcenter Ltda.”, CNPJ/MF nº 65.137.457/0001-98; e (ii) “Científica Tecnograma Ltda.”, CNPJ/MF nº
65.180.093/0001-29.

14/11/2014

14/11/2014

Assembleia Geral

55.320.858,81

Subscrição
particular

20.246.289

20.246.290

40.492.579

100,00000000

1,36

R$ por Unidade

100,00000000

10,18

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

20.246.290

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado por Gilson Takechi Nakamura, Cintia Mayume Sakaue e Hiroshi Sakauê.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade TJK Participações em Saúde S.A., CNPJ/MF nº 19.276.513/0001-58.

05/03/2015

05/03/2015

Assembleia Geral

1.696.588,62

Subscrição
particular

0

166.659

166.659

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
166.659
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional, à vista ou em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, pagas todo dia 28 (vinte e oito) de cada mês, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em
conta bancária de titularidade da Companhia.

20/10/2015

Reunião do
Conselho de
Administração

03/11/2015

24.000.002,64

Subscrição
particular

1.840.491

0

1.840.491

100,00000000

13,04

R$ por Unidade

100,00000000

16,36

R$ por Unidade

0,40383496

12,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional em 2 (dois) dias úteis, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em conta bancária de titularidade da Companhia.

10/03/2016

10/03/2016

Assembleia Geral

23.805.591,77

Subscrição
particular

3.099.712

7.084.810

10.184.522

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

5.128.125

PNC

1.956.685

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade DELFPARS.A., CNPJ/MF sob o nº13.439.585/0001-92.

26/08/2016

26/08/2016

Assembleia Geral

1.309.896,00

Subscrição
particular

0

109.158

109.158

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNB

Quantidade ação por classe (Unidades)
109.158

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade DELFPARS.A., CNPJ/MF sob o nº13.439.585/0001-92.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

04/10/2016

Conselho de
Administração

Data emissão
04/10/2016

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

0,06

Subscrição
particular

988.798

0

988.798

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
0,00000000

Critério para determinação do
preço de emissão

N/A.

Forma de integralização

ediante o exercício dos Bônus de Subscrição nº 06 de emissão da Companhia, representados pelos certificados nº 6.01 ao 6.06, de titularidade dos acionistas subscritores

26/10/2016

Conselho de
Administração

26/10/2016

279.069.780,00

Subscrição
particular

13.953.489

0

13.953.489

0,00000001

Critério para determinação do
preço de emissão

N/A

Forma de integralização

Mediante o exercício dos Bônus de Subscrição nº 06 de emissão da Companhia, representados pelos certificados nº 6.01 ao 6.06, de titularidade dos acionistas subscritores

08/05/2017

Conselho de
Administração

08/05/2017

31.938.000,00

Subscrição
particular

3.394.049

0

3.394.049

0,00000000

Fator cotação

0,00

R$ por Unidade

20,00

R$ por Unidade

9,41

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização

Mediante o exercício dos Bônus de Subscrição detido pelo IFC, que deu em moeda corrente nacional, com a conversão do empréstimo concedido pelo IFC à Companhia no valor de US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares), nos termos do IFC Rights Agreement celebrado em 2 de maio de 2013.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, tendo em vista que não houveram reduções do capital social da Companhia nos últimos 3 (três)
exercícios sociais e no exercício social corrente.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou redução do capital social nos últimos 3 (três) exercícios
sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes
No dia 18 de dezembro de 2015, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a conversão
de 1.155.330 ações ordinárias, 1.139.964 ações preferencias classe A e 5.288 ações
preferenciais classe B de emissão da Companhia em 2.300.582 ações preferenciais classe C
criadas naquele ato, todas nominativas sem valor nominal, não conversíveis, sem direito de
voto e com prioridade de reembolso em caso de liquidação da Companhia. Foi aprovado, na
mesma ata, o resgate e o cancelamento da totalidade das 2.300.582 ações preferenciais classe
C de emissão da Companhia, no valor total de R$ 30.000.000 e pelo valor em reais de R$ 13,04
por ação, com base no artigo 170, §1°, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. O pagamento
do resgate foi concluído em janeiro de 2016.
As informações sobre o capital social da Companhia descritas neste Formulário de Referência
refletem a composição de seu capital social após a implementação da conversão, conforme
descrita na seção 15.6 deste Formulário de Referência.
No dia 27 de outubro de 2016 foi lançada a oferta pública de distribuição primária e secundária
de, inicialmente, 33.709.880 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, compreendendo: (i) a distribuição primária de 13.953.489 ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de
19.756.391 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores (“Oferta Secundária”), considerando as Ações Adicionais, realizada no Brasil, com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), dentro do limite de capital autorizado
previsto no estatuto social da Companhia, ao preço de R$20,00 por Ação, perfazendo o
montante de R$674.197.600,00.
Em 28 de abril de 2017 o IFC exerceu os seus direitos decorrentes do bônus de subscrição
emitido pela Companhia, em seu favor, em 31 de março de 2013.
Com o exercício do direito de subscrição: (i) o IFC subscrveu ações ordinárias de emissão
Companhia, ao preço de R$9,41 por ação (“Ações IFC”); e (ii) o IFC integralizou as Ações IFC
por meio da conversão do empréstimo concedido à Companhia no valor de US$10.000.000,00
(dez milhões de dólares), nos termos do IFC Rights Agreement celebrado em 2 de maio de
2013, o que resultou numa redução da linha “Empréstimos e Financiamentos” da rubrica
Passivo Não Circulante do balanço da Companhia. As Ações IFC foram emitidas pela Companhia
dentro do capital autorizado.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

De acordo com a Lei das S.A., o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas
seguintes circunstâncias: (i) cisão, (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório, (iii) mudança do
objeto social, (iv) fusão ou incorporação em outra sociedade, (v) participação em um grupo de
sociedades (vi) incorporação de ações, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A. por outra
sociedade brasileira, de modo a tornar a Companhia uma subsidiária integral da incorporadora, e
(vii) aquisição do controle de outra sociedade por um preço que exceda determinados limites
previstos em lei. O direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da
publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. No
caso de exercício do direito de retirada, os acionistas terão o direito de receber o valor patrimonial
de suas ações, com base no último balanço aprovado pela assembleia geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos assegurados às ações que não decorram de lei somente poderão ser modificados
mediante aprovação em assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu
exercício, na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.

Outras características
relevantes

Vide item 18.2.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de
acionistas. Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de
oferta pública, conforme listadas abaixo:
(i)

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na
legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Adicionalmente,
o adquirente do controle da Companhia deverá ressarcir os acionistas dos quais tenha
comprado ações em bolsa de valores nos seis meses anteriores à data da alienação de
controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos seis
meses anteriores à data de aquisição do controle da Companhia, devidamente
atualizado até o momento do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída
entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o
adquirente do controle realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido
vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos;

(ii)

caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar
oferta pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus
valores mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual
os valores mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam
admitidos para negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data
da Assembleia Geral que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação nos termos do
Estatuto Social da Companhia, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis;

(iii)

na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i)
pela saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de
seus valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela
reorganização societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado, no prazo de 120 dias contados da realização da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação; a saída do Novo Mercado estará condicionada à
realização de oferta pública nas mesmas condições previstas no item (ii) acima. Nesse
caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização
da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral,
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Em relação à
Assembleia Geral que deliberar pela reorganização societária, na ausência de definição
do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta pública;
(iv)

na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, nos termos previstos no item (ii)
acima (ou (iii) na hipótese de não haver acionista controlador), caso o
descumprimento decorra (i) de deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor
da deliberação que implique o descumprimento; e (ii) de ato ou fato da
administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral de acionistas
cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o
caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima,
competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública ali indicada, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão)
assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta;

(v)

na hipótese de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, haverá
obrigatoriedade de oferta pública, a ser lançada pelo acionista controlador ou pela
Companhia, nos termos da legislação vigente e do Estatuto Social da Companhia; e

(vi)

é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das
finalidades previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela
legislação aplicável.

Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente realização de
oferta pública, conforme o item (i) acima, o adquirente do controle, quando necessário, deverá
tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações da
Companhia em circulação, dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do poder de
controle.
Nos casos de oferta pública de saída do Novo Mercado e cancelamento de registro de
companhia aberta, o preço da oferta pública deverá ser estabelecido em laudo, que deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independente do poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores,
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
devendo o laudo também satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das
Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo
8º.
Nesses casos, a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação
do valor econômico da Companhia é de competência da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada por maioria absoluta dos
votos das Ações em Circulação manifestados na Assembleia Geral que (i) se instalada em
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% do total de Ações em Circulação; ou (ii) se instalada em segunda convocação, poderá
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes de Ações em
Circulação.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
A Lei das Sociedades por Ações e o estatuto social da Companhia facultam à Assembleia Geral
o direito de suspender o exercício dos direitos dos acionistas. Além desta previsão, o estatuto
social da Companhia não estabelece mais nenhuma exceção ou cláusula suspensiva relativa a
direitos patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2016

Ações

Ordinária

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

10.187.000

19,20

13,95 R$ por Unidade

Valor média
cotação (Reais)
15,75
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Nota Comercial

Data de emissão

03/08/2017

Quantidade
(Unidades)

160

Valor nominal global
(Reais)

25.000.000,00

Saldo devedor em aberto

25.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Notas Promissórias Comerciais somente poderão ser negociadas depois de
decorridos 90 (noventa) dias corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor,
conforme disposto no artigo 13 e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores
qualificados, assim definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto
de 2004, conforme alterada, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 4º da
Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a qualquer momento, a partir da
Data de Emissão, o resgate antecipado das Notas Promissórias Comerciais, de forma
unilateral e total, sendo vedado o resgate antecipado parcial, ou ainda o resgate de uma
única série, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, mediante o
pagamento do seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate, acrescido de
prêmio de resgate previsto nas cártulas das Notas Promissórias Comerciais.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos captados mediante a colocação das Notas
Promissórias foram destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo
pagamento de dívidas.

Valor mobiliário

Debêntures

Data de emissão

01/09/2017

Quantidade
(Unidades)

27.000

Valor nominal global
(Reais)

270.000.000,00

Saldo devedor em aberto

270.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias
corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13
e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, assim definidos no artigo
109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado
o disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, (i) a partir do 13º mês a contar
da Data de Emissão, ou seja, a partir de 1º de outubro de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures da Primeira Série e/ou (ii) a partir do 19º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 1º de abril de 2019, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures da Segunda Série. A título de resgate antecipado, a
Companhia deverá pagar aos Debenturistas o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures a serem resgatadas, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro
rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento
dos Juros, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures
serão destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo o pagamento de
dívidas.
Amortização da 2ª (segunda) série: Sem prejuízo dos pagamentos em razão da
ocorrência de qualquer das hipóteses de Vencimento Antecipado, o Valor Nominal
Unitário das Debêntures da segunda série será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo
a 1ª (primeira) parcela devida em 1º de setembro de 2021 e a última na Data de
Vencimento, em 1º de setembro de 2022.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As notas promissórias comerciais da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão Companhia
são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM000”.
As notas promissórias comerciais da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão Companhia
são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM018”.
As notas promissórias comerciais da 3ª (terceira) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM026”.
As notas promissórias comerciais da 4ª (quarta) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM034”.
As notas promissórias comerciais da 5ª (quinta) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM042”.
As notas promissórias comerciais da 6ª (sexta) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM059”.
As notas promissórias comerciais da 7ª (sétima) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM067”.
As notas promissórias comerciais da 8ª (oitava) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRNPM075”.
As debêntures da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são negociadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRDBF008”.
As debêntures da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão Companhia são negociadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “BRAALRDBF016”.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Não aplicável, tendo em vista que até a data de apresentação deste Formulário de Referência a
Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
1ª emissão de notas promissórias comerciais
Em 3 de agosto de 2017, emitimos 160 (cento e sessenta) notas promissórias comerciais, em 8
(oito) séries, para distribuição pública no mercado de capitais brasileiro, com esforços restritos
de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta
Restrita”). A referida emissão de notas promissórias totalizou R$25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais), com prazo de vencimento de (a) 90 (noventa) dias para a primeira série; (b)
180 (cento e oitenta) dias para a segunda série; (c) 270 (duzentos e setenta) dias para a
terceira série; (d) 360 (trezentos e sessenta) dias para a quarta série; (e) 450 (quatrocentos e
cinquenta) dias para a quinta série; (f) 540 (quinhentos e quarenta) dias para a sexta série;
(g) 630 (seiscentos e trinta) dias para a sétima série; e (h) 720 (setecentos e vinte) dias para
a oitava série e remuneração correspondente a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, " over extra-grupo", expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de
computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa equivalente
a 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos,
desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento. Os recursos obtidos com a
Oferta Restrita foram destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo pagamento de
dívidas.
1ª emissão de debêntures
Em 1º de setembro de 2017, emitimos 27.000 (vinte e sete mil) debêntures simples, não
conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição pública no
mercado de capitais brasileiro, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”). A referida emissão de debêntures
totalizou R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), com prazo de vencimento de
(a) 3 (três) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1 de setembro de
2020, para a primeira série; e (b) 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 1 de setembro de 2022, para a segunda série e remuneração correspondente a
(i) 116,00% (cento e dezesseis inteiros por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no
informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo
pagamento, para a primeira série; e (ii) 118,00% (cento e dezoito inteiros por cento) da Taxa
DI, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos,
desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento, para a segunda série. Os
recursos obtidos com a Oferta Restrita foram destinados ao reforço de capital da Companhia,
incluindo pagamento de dívidas.
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18.10. – Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais
desvios
As informações sobre a destinação de recursos das ofertas públicas de distribuição efetuadas
pela Companhia ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas, relativas a
valores mobiliários da Companhia, nos últimos três exercícios sociais e no exercício social
corrente estão descritas abaixo:
a.

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Os recursos resultantes da oferta pública da 1ª emissão de Notas Promissórias da Companhia
foram utilizados para reforço de capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas.
Os recursos resultantes da oferta pública da 1ª emissão de Debêntures da Companhia foram
utilizados para reforço de capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas.
b.
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, uma vez que não houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos
e as propostas de aplicação nas ofertas públicas realizadas pela Companhia.
c.

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável.
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emissão de terceiros
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou quaisquer ofertas públicas de
aquisição de ações de emissão de terceiros nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2014, 2015 e 2016 e no exercício social corrente.
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Valor mobiliário

Debêntures

Emissor

Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

Identificação do valor mobiliário

1ª emissão de debêntures simples, não conversível em
ação, com garantia real e garantia adicional fidejussória

Data de emissão

08/07/2013

Data de vencimento

08/07/2018

Quantidade (Unidades)

50

Valor nominal global (Reais)

50.000.000,00

Saldo devedor em aberto (Reais)

25.583.000,00

Restrição à circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

O Emissor poderá, observados os termos e condições
estabelecidos na escritura de emissão das debêntures, a
seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado total
das Debêntures, a partir da Data de Emissão (“Resgate
Antecipado Facultativo Total”), mediante o envio de
comunicação escrita, que deverá descrever os termos e
condições do Resgate Antecipado Facultativo Total,
dirigida ao Agente Fiduciário e aos debenturistas, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do efetivo
Resgate Antecipado Facultativo Total.
Para todos os fins de direito, a CETIP deverá ser
comunicada acerca do Resgate Antecipado Facultativo
Total por meio de correspondência a ser encaminhada
pelo Emissor, em conjunto com o Agente Fiduciário, com
no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência da efetiva
data de Resgate Antecipado Facultativo Total.
A comunicação de resgate deverá conter as seguintes
informações (i) a data de Resgate Antecipado Facultativo
Total; (ii) o valor de resgate a ser pago aos titulares de
debêntures; (iii) o valor do prêmio a ser pago; e (iv)
quaisquer

outras

informações

necessárias

à

operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo
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Total.
O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate
Antecipado Facultativo Total será equivalente ao valor
nominal unitário (ou saldo do valor nominal unitário,
conforme o caso), acrescido da remuneração incidente
sobre o saldo devedor das debêntures que estão sendo
resgatadas, e devida desde a data de integralização, ou
da data de pagamento da remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso, até a data de Resgate
Antecipado

Facultativo

Total,

acrescida

do

prêmio

definido na escritura de emissão das debêntures. O
prêmio será incidente sobre o valor nominal unitário (ou
saldo do valor nominal unitário, conforme o caso)
acrescido da remuneração incidente sobre o saldo
devedor das debêntures que estão sendo resgatadas,
conforme previsto na comunicação de resgate.
As debêntures resgatadas pelo Emissor deverão ser
liquidadas e canceladas pelo Emissor.
Para as debêntures custodiadas eletronicamente na
CETIP, o Resgate Antecipado Facultativo Total deverá
ocorrer

em

conformidade

com

os

procedimentos

operacionais da CETIP.
O prêmio de resgate a ser pago na data de Resgate
Antecipado Facultativo Total será calculado conforme a
tabela abaixo:
Meses Decorridos

Prêmio Resgate (%)

contados da Data de
Emissão
1

0,70

6

0,60
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Característica

dos

mobiliários de dívida

valores

12

0,50

18

0,45

24

0,40

30

0,35

36

0,30

42

0,25

48

0,20

54

0,15

60

0,10

Distribuição: (i) mercado primário por meio do MDA –
Módulo de Distribuição de Ativos, e (ii) mercado
secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados
pela CETIP S.A. – Mercados Organizados.
Investidores

Qualificados:

As

debêntures

foram

distribuídas apenas a investidores qualificados, assim
considerados, nos termos da regulamentação aplicável
quando da oferta: (i) todos os fundos de investimento,
(ii) instituições financeiras, (iii) companhias seguradoras e
sociedades de capitalização, (iv) entidades abertas e
fechadas de previdência complementar, (v) pessoas
físicas

ou

jurídicas

que

possuíam

investimentos

financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e que, adicionalmente, atestassem por escrito
sua condição de investidor qualificado mediante termo
próprio, nos termos da legislação aplicável (incluindo que
subscrevessem e integralizassem debentures no valor
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mínimo de R$ 1.000.000,00), (vi) administradores de
carteira e consultores de valores mobiliários autorizados
pela CVM, em relação a seus recursos próprios, e (vii)
regimes próprios de previdência social instituídos pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por
Municípios.
Destinação dos Recursos: Reperfilamento do passivo
financeiro do Emissor, na gestão ordinária de seus
negócios.
Garantia Real e Fidejussória: (i) Real – cessão fiduciária
dos recebíveis de planos de saúdes devidos ao Emissor
e/ou à Delfin Médicos, Delfin Villas, Delfin SAJ, Instituto
IDI e Clínica Natal, na qualidade de intervenientes
garantidoras
Fidejussória

(“Intervenientes
–

fiança

solidárias

Garantidoras”),
das

(ii)

Intervenientes

Garantidoras.
Remuneração: Variação acumulada de 100% das taxas
médias diárias de Depósitos Interfinanceiros DI de um
dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias
úteis, calculadas e divulgadas diariamente na CETIP,
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a
2,73% ao ano, base 252 dias úteis, incidente sobre o
valor nominal (R$ 1.000.000,00) ou saldo aplicável,
contado da data de integralização.
Pagamento da Remuneração: Parcelas trimestrais, a
partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento
em 08 de outubro de 2013.
Amortização: 18 meses, sendo o primeiro pagamento no
21º mês da data de emissão.
Vencimento Antecipado: (A) Automático. O Agente
Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação
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judicial

ou

extrajudicial,

todas

as

obrigações

das

debêntures, exigindo o imediato pagamento pelo Emissor,
mediante envio de notificação contendo as respectivas
instruções de pagamento, nos seguintes casos: (i)
descumprimento pelo Emissor de obrigação pecuniária,
não sanado em 1 dia útil, (ii) dissolução, liquidação,
extinção, falência ou recuperação judicial do Emissor ou
das Intervenientes Garantidoras, (iii) não cumprimento
pelo Emissor de sentenças para pagamento de valor
superior a R$ 3.000.000,00, (iv) inadimplemento de
obrigação pecuniária do Emissor e das Intervenientes
Garantidoras não curada dentro do prazo permitido e/ou
declarado vencimento antecipado, sendo o saldo devedor
à época superior a R$ 3.000.000,00, (v) transformação
do tipo societário do Emissor, (vi) pagamento de juros
sob capital próprio ou dividendos se estiver inadimplente
com as obrigações das debêntures, (vii) ineficácia das
garantias, (viii) cessão das obrigações do Emissor dos
documentos da oferta, sem prévia anuência de 90% dos
debenturistas

reunidos

em

assembleia

geral

de

debenturistas, (ix) redução do capital social do Emissor,
(x) caso a fiança seja objeto de questionamento judicial
ou arbitral. (B) Não Automático. Na ocorrência de
qualquer um dos seguintes eventos, o Agente Fiduciário
deverá convocar assembleia dos debenturistas para
deliberar

sobre

a

não

declaração

o

vencimento

antecipado, de debenturistas que representem, no
mínimo, 2/3 das debêntures em circulação, quais sejam
(i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária
pelo Emissor, não sanada em 15 dias, (ii) protestos de
títulos do Emissor e/ou das Intervenientes Garantidoras
superior a R$ 5.000.000,00, (iii) alteração do controle
direto ou indireto do Emissor e/ou das Intervenientes
Garantidoras, exceto se a Delfpar permanecer com
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controle indireto do Emissor, (iv) rescisão ou revogação
da

escritura

de

emissão

das

debêntures

e

suas

disposições, (v) aplicação comprovada dos recursos
oriundos da escritura de emissão das debêntures em
desacordo com a finalidade prevista, (vi) não renovação,
cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,
alvarás de funcionamento ou licenças do Emissor, que
acarretem na suspensão de atividades causando prejuízo
ao faturamento, (vii) arresto, sequestro ou penhora de
bens do Emissor e/ou das Intervenientes Garantidoras,
de forma a reduzir o faturamento das mesmas, (viii) ato
de

autoridade

governamental

com

objetivo

de

desapropriar, expropriar, etc., os bens do Emissor, (ix)
falsidade nas declarações e garantias do Emissor, exceto
se corrigidas em 15 dias, e (x) não observância da
relação dívida líquida / EBITDA menor ou igual a 3 vezes.
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários.

Condições

para

alteração

dos

direitos assegurados por tais valores
mobiliários

Nas

deliberações

das

Assembleias

Gerais

de

Debenturistas (“AGD”), a cada debênture em circulação
caberá um voto, admitida a constituição de mandatário,
debenturista ou não. Exceto pelo disposto no parágrafo
abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em AGD
dependerão

de

aprovação

de

debenturistas

representando, no mínimo, 2/3 das debêntures em
circulação.
Não estão incluídos no quórum acima mencionado as
seguintes alterações, que deverão ser aprovadas por
debenturistas representando, no mínimo, 90% das
debêntures em circulação: (i) a remuneração (exceto
quando em virtude de ausência da divulgação da Taxa
DI); (ii) o quórum de deliberação das AGDs; (iii) o prazo
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de vigência das debentures; (iv) a forma de pagamento
das

debêntures;

(v)

as

hipóteses

de

vencimento

antecipado (inclusive no caso de renúncia); e (vi) os
termos e condições da fiança e do contrato de garantia.

Outras características relevantes

As debêntures da 1ª emissão da Companhia foram objeto
de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de
colocação.

• Valor mobiliário
Identificação do valor mobiliário
Data de emissão
Data de vencimento
Quantidade
Valor nominal global (Reais)
Saldo devedor em aberto (Reais)
Restrição à circulação
Conversibilidade em ações ou
conferência
de
direito
de
subscrever ou comprar ações da
Companhia (i) condições e (ii)
efeitos sobre o capital social

Possibilidade de resgate

Bônus de Subscrição nº 1 e 2
Bônus de Subscrição
10 de março de 2016
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Conforme deliberado na assembleia geral extraordinária da
Companhia realizada em 26 de agosto de 2016 (“AGE de
26.08.16”), o Plano de Opção foi cancelado e extinto e todas as
opções outorgadas no âmbito do referido Plano de Opção foram
também extintas, sem que fossem, portanto, emitidas quaisquer
ações aos beneficiários do referido Plano de Opção. Dessa
forma, estes bônus de subscrição não são mais exercíveis, uma
vez que estavam sujeitos (a) ao exercício da opção de compra
de ações por qualquer dos beneficiários do Plano de Opção e (b)
à emissão de novas ações pela Companhia para entrega aos
beneficiários que exercessem tais opções.
N/A

Característica
dos
valores
mobiliários de dívida
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários
Outras características relevantes

N/A

Valor mobiliário
Identificação do valor mobiliário

Bônus de Subscrição nº 3, 4 e 5
Bônus de Subscrição

N/A
N/A
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Data de emissão
Data de vencimento

Quantidade
Valor nominal global (Reais)
Saldo devedor em aberto (Reais)
Restrição à circulação
Conversibilidade em ações ou
conferência
de
direito
de
subscrever ou comprar ações da
Companhia (i) condições e (ii)
efeitos sobre o capital social

Possibilidade de resgate
Característica
dos
valores
mobiliários de dívida
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários
Outras características relevantes

10 de março de 2016
Conforme deliberado na AGE de 26.08.16, foi aprovado o
cancelamento, sob condição suspensiva e resolutiva, desses
bônus, conforme previamente autorizado pelos respectivos
titulares.
99 bônus de subscrição, representados pelos certificados nº 3.01
ao 3.97, 4.01 e 5.01
R$ 0,01 por Bônus de Subscrição
N/A
N/A
A eficácia do cancelamento dos bônus está sujeita ao
encerramento do procedimento de Bookbuilding relativo à
Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da Companhia (“Oferta”) e à celebração dos
instrumentos de opção de compra de ações sob condição
suspensiva (“Condições Suspensivas”), sendo que caso as
Condições Suspensivas não se verifiquem até 31 de outubro de
2016, o cancelamento dos referidos bônus será considerado
automaticamente ineficaz, sem a necessidade da celebração de
qualquer
instrumento
adicional,
devendo
os
bônus
permanecerem válidos, eficazes e vinculantes perante os
respectivos titulares.
N/A
N/A
N/A
A Companhia e o Fundo de Investimento em Participações Kinea
Private Equity II (“Kinea II”) e o Fundo de Investimento em
Participações Kinea Private Equity III (“Kinea III”) celebraram
um instrumento particular de outorga de opção de compra
(“Opção de Compra”), sob condição suspensiva do encerramento
do procedimento de Bookbuilding relativo à Oferta com a
aprovação do preço das ações da Companhia na Oferta
(“Condição Suspensiva”).
A Opção de Compra poderá ser exercida pela Companhia e/ou
por qualquer afiliada por ela indicada, observada a lei aplicável,
total ou parcialmente, uma ou mais vezes, contra o Kinea II, se
cumulativamente (i) ocorrer o inadimplemento total ou parcial
pelo Kinea II de sua obrigação de indenizar as Partes
Indenizáveis por Perdas, nos termos do Capítulo 6 do Acordo de
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Associação celebrado em 22 de dezembro de 2015 (“Acordo de
Associação”); e (ii) a compensação dos valores devidos ao Kinea
II, nos termos da Cláusula 5.12 do Acordo de Associação não for
suficiente para indenizar as Partes Indenizáveis por Perdas, nos
termos do Capítulo 6 do Acordo de Associação.
A Opção de Compra poderá ser exercida pela Companhia e/ou
por qualquer afiliada por ela indicada, observada a lei aplicável,
total ou parcialmente, uma ou mais vezes, contra o Kinea III, se
cumulativamente (i) ocorrer o inadimplemento total ou parcial
pelo Kinea III de sua obrigação de indenizar as Partes
Indenizáveis por Perdas, nos termos do Capítulo 6 do Acordo de
Associação; e (ii) a compensação dos valores devidos ao Kinea
III, nos termos da Cláusula 5.12 do Acordo de Associação não
for suficiente para indenizar as Partes Indenizáveis por Perdas,
nos termos do Capítulo 6 do Acordo de Associação .
Caso a Condição Suspensiva não seja verificada até 31 de janeiro
de 2017, a Opção de Compra compra será considerada
automaticamente ineficaz e resilida.
Valor mobiliário
Identificação do valor mobiliário
Data de emissão
Data de vencimento

Quantidade
Valor nominal global (Reais)
Saldo devedor em aberto (Reais)
Restrição à circulação
Conversibilidade em ações ou
conferência
de
direito
de
subscrever ou comprar ações da
Companhia (i) condições e (ii)
efeitos sobre o capital social

Bônus de Subscrição nº 6
Bônus de Subscrição
10 de março de 2016
Bônus integralmente exercidos pelos acionistas Fundo de
Investimento em Participações Kinea Private Equity II, Fundo de
Investimento em Participações Kinea Private Equity III, Daeco
Participações Ltda., César Augusto Furtado Franco, José Arcésio
Rodrigues Neto e Rúbia Souza Peixoto Mercês (“Titulares”) em
04 de outubro de 2016.
6 bônus de subscrição, representados pelos certificados nº 6.01
ao 6.06
R$ 0,01 por Bônus de Subscrição
N/A
N/A
Dentre as condições de exercício previstas nos Bônus de
Subscrição consta a realização pela Companhia de uma oferta
pública inicial de ações até 30 de junho de 2020 (inclusive)
(“Oferta”).
Assim, tendo em vista a aprovação da realização da Oferta na
AGE de 26.08.16, os Titulares realizaram o exercício dos
respectivos bônus resultando no aumento do capital social da
Companhia em R$ 0,06 mediante a emissão 988.798 ações
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ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração
de 04 de outubro de 2016.
Possibilidade de resgate
Característica
dos
valores
mobiliários de dívida
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários
Outras características relevantes

N/A
N/A
N/A
A Companhia e os Titulares celebraram instrumentos particulares
de outorga de opção de compra de ações (“Opção”) sob
condição suspensiva da devolução de todos os Bônus de
Subscrição nº 6 aos seus Titulares (“Condição Suspensiva”).
A Opção poderá ser exercida pela Companhia e/ou por qualquer
afiliada por ela indicada, observada a lei aplicável, totalmente,
uma única vez, contra os Titulares na proporção de respectivas
ações subscritas em razão do exercício dos bônus de subscrição,
caso seja verificada a Condição Suspensiva.
Caso a Condição Suspensiva não seja verificada até 31 de janeiro
de 2017, tais instrumentos de opção de compra serão
considerados automaticamente ineficazes e resilidos.

Valor mobiliário
Identificação do valor mobiliário
Data de emissão
Data de vencimento
Quantidade
Valor nominal global (Reais)

Bônus de Subscrição IFC
Bônus de Subscrição IFC
31 de março de 2013
Bônus integralmente exercido pelo IFC em 08 de maio de 2017.
1 bônus de subscrição
US$1.000,00 por Bônus de Subscrição

Saldo devedor em aberto (Reais)
Restrição à circulação
Conversibilidade em ações ou
conferência
de
direito
de
subscrever ou comprar ações da
Companhia (i) condições e (ii)
efeitos sobre o capital social

N/A
N/A
Dentre as condições de exercício previstas no Bônu de
Subscrição consta a realização pela Companhia de uma oferta
pública inicial de ações (“Oferta”).
Assim, tendo em vista a realização da Oferta, os Titulares
realizaram o exercício dos respectivos bônus resultando no
aumento do capital social da Companhia no valor de R$
31.938.000,00 mediante a emissão 3.394.049 ações ordinárias,
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todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme
deliberado na reunião do Conselho de Administração de 08 de
maio de 2017.
Possibilidade de resgate
Característica
dos
valores
mobiliários de dívida
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários
Outras características relevantes

N/A
N/A
N/A
N/A
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Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
22/11/2016

23/11/2016 à
22/05/2018

597.922,00 Ordinária

1.000.000

2,230000

540.000

14,81 R$ por Unidade

54,000000

Poderão ser adquiridas pela Companhia até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão, equivalentes a aproximadamente 2,23% do total de ações ordinárias
em circulação de emissão da Companhia. Período de recompra: A aquisição das ações objeto do Programa de Recompra será realizada no prazo de até 18 (dezoito) meses, com início em 23 de novembro de 2016 e término em 22
de maio de 2018, cabendo aos membros da Diretoria da Companhia definir o melhor momento para realizar a aquisição das ações.
Recursos a serem utilizados: A aquisição de ações no contexto do Programa de Recompra ocorrerá mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta ”Reserva de Capital” da Companhia.

O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e utilização (i) no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2016, conforme alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de outubro de 2016; e (ii) no âmbito de aquisições de empresas em linha com o plano
de expansão da Companhia já divulgado ao mercado, observada a regulamentação aplicável.
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Exercício social 31/12/2016
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
61.645
278.059

15,12

8.333

12,41

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
331.371
0,000000%

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
1.692.548
214.910

12,20

1.845.813

13,03

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
61.645
0,000000%

Exercício social 31/12/2014
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

87.992
1.604.556

13,06

0

0,00
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Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.692.548
0,000000%
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 19 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

26/08/2016

Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso a
informação privilegiada, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, assim como os acionistas controladores, diretos e indiretos,
sociedades controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição no
acionista controlador, direto ou indireto, ou em sociedades controladas, possam ter conhecimento
de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham aderido à Política de Negociação
de Valores Mobiliários (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Esclarecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo à Companhia, ou informações privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por
lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 358 e das políticas internas da Companhia. Tais regras
também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações privilegiadas) e
tipping (dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de
valores mobiliários de emissão da Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as pessoas vinculadas,
mediante assinatura de Termo de Adesão.
A Política de negociação pode ser consultada (i) na sede da Companhia, localizada na Rua Avenida Bernardo Monteiro, n.º 1.472 –
1.474, bairro dos Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (ii) no website da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) no
website da Companhia (ri@alliar.com).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; (ii) o prazo em que estiver em curso a negociação pela Companhia de valores
mobiliários de sua própria emissão, com base em qualquer programa de recompra aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia; (iii) o período entre a data de deliberação do órgão
competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre capital próprio e
a publicação de seus respectivos editais e anúncios; e (iv) o prazo em que existir a intenção de
promover incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
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O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de
acionistas. Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de
oferta pública, conforme listadas abaixo:
(i)

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na
legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Adicionalmente,
o adquirente do controle da Companhia deverá ressarcir os acionistas dos quais tenha
comprado ações em bolsa de valores nos seis meses anteriores à data da alienação de
controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos seis
meses anteriores à data de aquisição do controle da Companhia, devidamente
atualizado até o momento do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída
entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o
adquirente do controle realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido
vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos;

(ii)

caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar
oferta pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus
valores mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual
os valores mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam
admitidos para negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data
da Assembleia Geral que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação nos termos do
Estatuto Social da Companhia, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis;

(iii)

na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i)
pela saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de
seus valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela
reorganização societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado, no prazo de 120 dias contados da realização da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação; a saída do Novo Mercado estará condicionada à
realização de oferta pública nas mesmas condições previstas no item (ii) acima. Nesse
caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização
da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral,
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deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Em relação à
Assembleia Geral que deliberar pela reorganização societária, na ausência de definição
do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta pública;
(iv)

na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, nos termos previstos no item (ii)
acima (ou (iii) na hipótese de não haver acionista controlador), caso o
descumprimento decorra (i) de deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor
da deliberação que implique o descumprimento; e (ii) de ato ou fato da
administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral de acionistas
cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o
caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima,
competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública ali indicada, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão)
assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta;

(v)

na hipótese de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, haverá
obrigatoriedade de oferta pública, a ser lançada pelo acionista controlador ou pela
Companhia, nos termos da legislação vigente e do Estatuto Social da Companhia; e

(vi)

é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das
finalidades previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela
legislação aplicável.

Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente realização de
oferta pública, conforme o item (i) acima, o adquirente do controle, quando necessário, deverá
tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações da
Companhia em circulação, dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do poder de
controle.
Nos casos de oferta pública de saída do Novo Mercado e cancelamento de registro de
companhia aberta, o preço da oferta pública deverá ser estabelecido em laudo, que deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independente do poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores,
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devendo o laudo também satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das
Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo
8º.
Nesses casos, a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação
do valor econômico da Companhia é de competência da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada por maioria absoluta dos
votos das Ações em Circulação manifestados na Assembleia Geral que (i) se instalada em
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% do total de Ações em Circulação; ou (ii) se instalada em segunda convocação, poderá
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes de Ações em
Circulação.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Companhia possui Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”), descrita
no item 21.2 deste Formulário de Referência, cuja íntegra está disponível no website da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e no website da Companhia ri@alliar.com.
O Diretor de Relações com Investidores é responsável por divulgar informações sobre Ato ou Fato
Relevante, sendo que em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores na divulgação, as
Pessoas Vinculadas, que tenham conhecimento sobre Ato ou Fato Relevante, deverão comunicar
imediatamente a CVM sobre tal fato.
As comunicações com o Diretor de Relações com Investidor deverão ser feitas por meio de correio
eletrônico (ri@alliar.com).
Cabe, ainda, ao Diretor de Relações com Investidores verificar, diante da ocorrência de Ato ou Fato
Relevante, a adequada observância das regras e procedimentos previstos na Política de Divulgação,
informando imediatamente qualquer irregularidade ao Conselho de Administração.A Política de
Divulgação prevê ainda os percimentos para comunicação e divulgação sobre (i) negociações de
administradores e pessoas ligadas, e (ii) aquisição ou alienação de participação acionária relevante, as
quais estão brevemente descritas abaixo:


Em caso de negociação de valores mobiliários emitidos pela Companhia por administradores ou
pessoas ligadas, deverão informar ao Diretor de Relações com Investiores a titularidade dos
valores mobiliários, bem como as alterações nas posições acionárias. A comunicação ao Diretor
de Relações com Investidores deve ser feita (i) em até cinco dias úteis da data da alteração, ou
(ii) no dia útil subsequente investidura no cargo;



Com relação à divulgação de informações sobre aquisição ou alienação de participação
acionária relevate, o acionista que atinja Participação Acionária Relevante deverá comunicar,
imediatamente, o Diretor de Relações com Investidores.

Em ambas situações acima descritas, após tomar conhecimento de tal fato, o Diretor de Relações com
Investidores deve tomar as providências necessárias para comunicar a CVM.
Além disso, de acordo com a Política de Divulgação, caberá ao Connselho de Administração tomar as
medidas disciplinares cabíveis – inclusive ressarcimento de danos e destituição do cargo - em caso de
descumprimento de referida política.
Adicionalmente, de acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das
Sociedades por Ações e a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como regra geral,
apresentar à CVM e à BM&FBOVESPA determinadas informações periódicas, tais como informações
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financeiras trimestrais e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração
e do parecer dos auditores independentes, bem como arquivar junto à CVM e à BM&FBOVESPA
quaisquer acordos de acionistas existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e
cópias de atas e comunicados relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos relevantes.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre
os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de
informações relativas à negociação e à aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:


estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação ao
mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos acionistas
controladores, deliberações de Assembleia Geral de acionistas ou dos órgãos de administração da
companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, negociais,
financeiros ou econômicos relacionados aos negócios da companhia que possam influenciar de
modo ponderável (i) na cotação de suas ações ou quaisquer valores mobiliários de sua emissão ou
a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de negociarem e/ou manterem tais valores
mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes aos valores
mobiliários;



especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de contratos
prevendo a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de acionistas que
mantenham com a companhia qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa,
financeira ou tecnológica, a alteração de qualquer acordo de acionistas em que a Companhia seja
parte, bem como a ocorrência de qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades
relacionadas à companhia em questão;



obrigam a companhia aberta e seu Diretor de Relações com Investidores a enviar atos ou fatos
relevantes à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores e à BM&FBOVESPA (Sistema IPE), bem como divulgar ao mercado em geral, por
meio de, no mínimo, um dos seguintes canais de comunicação (i) jornais de grande circulação
geralmente utilizados pela referida companhia; ou (ii) de pelo menos um portal de notícias com
página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso
gratuito, a informação em sua integralidade;



exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato
relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da companhia
como companhia aberta, no prazo de um ano;



exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou
consultivo) de uma companhia de capital aberto informem a tal companhia o número, tipo e forma

PÁGINA: 465 de 472

Formulário de Referência - 2017 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 9

21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas controladas e suas sociedades
controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges, companheiros e
dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em referidas posições acionárias, informação
esta que será transmitida à CVM e à BM&FBOVESPA pelo Diretor de Relação com Investidores da
companhia aberta;


exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista elegendo
membros do conselho de administração ou do conselho fiscal de uma companhia de capital aberto
aumente ou diminua sua participação na referida companhia em mais de 5%, referido acionista ou
entidade divulgue as informações relacionadas com a referida aquisição ou alienação; e



proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.
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relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Em observância às normas da CVM e da BM&FBOVESPA, em 26 de agosto de 2016, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante” (“Política de
Divulgação”), cujas regras devem ser observadas por todas aquelas pessoas relacionadas no artigo 13
da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), quais
sejam: os acionistas controladores, diretos ou indiretos, os administradores, os conselheiros fiscais,
diretores, os integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia, os
empregados e executivos com acesso a informações relevantes e, ainda, por quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, nas sociedades controladoras, nas sociedades
controladas e nas sociedades coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato
relevante sobre a Companhia (“Destinatários”). Os Destinatários deverão assinar o Termo de Adesão à
Política de Divulgação, e guardar sigilo sobre as informações ainda não divulgadas.
A Política de Divulgação visa a prover os acionistas da Companhia e ao mercado em geral a melhor
simetria possível na disseminação das informações, bem como a assegurar aos investidores a
disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as
suas decisões de investimento, evitando, desta forma, o uso indevido de informações privilegiadas no
mercado de valores mobiliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de
terceiros, em detrimento dos investidores em geral, do mercado e da própria Companhia.
Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação estabelece que cumpre ao Diretor de Relação com
Investidores da Companhia a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de ato ou fato
relevante, cabendo a ele (i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos
negócios da Companhia imediatamente após a sua ocorrência; (ii) realizar a divulgação de ato ou fato
relevante de forma a preceder ou ser realizado simultaneamente à veiculação por qualquer meio de
comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores,
analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior; e (iii) avaliar a necessidade de solicitar,
sempre simultaneamente, à BM&FBOVESPA e, se for o caso, às outras bolsas de valores e entidades do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam ou
venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior, pelo tempo necessário à adequada
disseminação da informação relevante, caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante
ocorra durante o horário de negociação.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio (i) da página na rede mundial de computadores
do portal de notícias http://www.portalneo1.net/; (ii) da página na rede mundial de computadores da
Companhia http://alliar.com/relacoes-com-investidores/, em teor idêntico àquele remetido à CVM e à
bolsa de valores ou mercados de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da
Companhia sejam admitidos à negociação; e (iii) do sistema de envio de informações periódicas e
eventuais da CVM (Sistema IPE). Não obstante a divulgação de ato ou fato relevante pelos canais de
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
comunicação supramencionados, qualquer ato ou fato relevante poderá ser também publicado em
jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia.
Consta da Política de Divulgação da Companhia lista exemplificativa de modalidades de ato ou fato
relevante, conforme Instrução CVM 358, sendo que os Destinatários devem observar que (i)

a

ocorrência de qualquer dessas modalidades não se constitui necessariamente em um ato ou fato
relevante, uma vez que essa ocorrência deve ter a capacidade de influenciar de modo ponderável a
decisão de negociação dos investidores em valores mobiliários; e (ii) a lista é meramente
exemplificativa, não esgotando ou limitando as possibilidades de ocorrência e caracterização do ato ou
fato relevante.
De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação da Companhia, é
considerada uma “Informação Relevante” qualquer decisão de eventual acionista controlador,
deliberações de Assembleia Geral de acionistas ou de órgão da administração da Companhia, ou
quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, negociais, financeiros ou econômicos
relacionados aos negócios da Companhia que possam influenciar de modo ponderável (i) no preço de
suas ações ou quaisquer valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou quaisquer valores mobiliários; (iii) na decisão
dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários.
Os Destinatários devem, ainda, guardar completo sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os
negócios da Companhia ainda não divulgados ao mercado, devendo dar a este difusão restrita, somente
quando necessária para o desenvolvimento desses negócios, sempre em caráter confidencial e de forma
limitada de divulgação, nos termos da Política de Divulgação da Companhia.
Quando se tratar de informação sigilosa ou potencialmente relevante, ainda não divulgada ao mercado,
os Destinatários devem obrigatoriamente, nos termos da Política de Divulgação:


reportá-las imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores;



certificar-se de que todos os documentos relacionados a essas informações circulem com aviso de
confidencialidade e/ou de restrição de acesso e, ainda, que as correspondências, convencionais ou
eletrônicas, tenham como destinatário pessoas de confiança, que estejam cientes de que as
informações são prestadas em caráter sigiloso, observando os padrões sobre segurança de
correspondência eletrônica;



encaminhar ao Diretor de Relações com Investidores relação indicando nome, cargo e função das
pessoas às quais foram franqueadas tais informações, formal ou informalmente, se deu seu
conhecimento; e



comunicar

imediatamente ao

Diretor

de Relações

com

Investidores

sobre

suspeita ou

disponibilização dessas informações do seu círculo restrito e determinável.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
De acordo com a Política de Divulgação, um ato ou fato relevante deve ser imediatamente divulgado,
salvo quando sua manutenção sob sigilo for indispensável para preservar os legítimos interesses da
Companhia.
O ato ou fato relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando os acionistas
controladores e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em risco
seu interesse legítimo, observando-se, adicionalmente, o que segue:


os acionistas controladores ou administradores que decidirem pela manutenção do sigilo em seu
benefício deverão cientificar imediata e formalmente o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia do ato ou fato tido como relevante em estado sigiloso, dando conhecimento das
informações necessárias ao seu correto entendimento para que, por si só, sejam capazes de
subsidiar eventual divulgação nos termos da Instrução CVM 358;



o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ou ainda, os demais administradores ou
acionistas controladores da Companhia – estes dois últimos grupos, mediante comunicação
simultânea ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia – poderão solicitar a apreciação
da manutenção de sigilo à CVM, desde que em envelope registrado, lacrado e com advertência de
confidencialidade, tendo como destinatário o Presidente da CVM; e



em qualquer hipóteses de manutenção do sigilo de ato ou fato relevante, ou quando a situação
escapar ao controle dos Destinatários, o Diretor de Relações com Investidores da Companhia deve
ser informado imediatamente e este deverá adotar os procedimentos previstos no item acima ou
divulgar imediatamente o respectivo ato ou fato relevante, caso que não eximirá os acionistas
controladores e os administradores da Companhia de sua responsabilidade pela divulgação.

Os administradores da Companhia são obrigados a comunicar à Companhia, à CVM e à entidade de
mercado nos quais os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos à negociação, a
quantidade, as características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia
e de sociedades controladas ou controladoras, desde que companhias abertas, de que sejam titulares.
Devem, ainda, comunicar os valores mobiliários emitidos por essas companhias que pertençam (i) ao
cônjuge do qual não estejam separados judicialmente; (ii) ao companheiro; (iii) a qualquer dependente
incluído na declaração anual de imposto sobre a renda; e (iv) à sociedades controladas, direta ou
indiretamente.
Todos os Destinatários da Política de Divulgação da Companhia são responsáveis por não divulgar ato
ou fato relevante de forma privilegiada, ainda que em reuniões, públicas ou restritas, devendo
previamente à veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público
selecionado, no país ou no exterior, os Destinatários deverão contatar e submeter o material objeto de
exposição ou divulgação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em caráter
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
confidencial, o qual tomará as providências necessárias à divulgação simultânea de
informações, se for o caso.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos
internos adotados pela Companhia para assegurar que tais informações a serem
divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa
e tempestiva.
A Política de Divulgação pode ser encontrada: (i) na sede da Companhia: Avenida
Bernardo Monteiro, n. 1.472 – 1.474, bairro dos funcionários, Belo Horizonte, Minas
Gerais; (ii) no website da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) no website da Companhia
em (ri@alliar.com).
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de
divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 21 que não tenham
sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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