CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83
NIRE n.º 3530051760-1
Companhia aberta

Divulgação do mapa de votação sintético final para a Assembleia Geral Ordinária
realizada em 27 de abril de 2020, às 9:00 horas, e para a Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27 de abril de 2020, às 9:30horas

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo
6º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada, e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de
votação que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e a distância por seus
acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, realizada em 24 de abril de 2019 (“AGOE”), com as indicações do
total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria
constante da ordem do dia da AGOE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se nos
Anexos A e B à presente divulgação.
São Paulo, 27 de abril de 2020.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor Financeiro, de Relações com Investidores,
Expansão e Planejamento Estratégico

Anexo A
Mapa de votação sintético final Assembleia Geral Ordinária

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

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

Descrição de Deliberação

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos
Auditores Independentes.

50.491.655

0

42.140.279

02

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração da
Companhia.

92.631.934

0

0

03

Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, conforme
Proposta da Administração da Companhia.

69.367.097

2.067.113

21.197.724

Examinar, discutir e votar sobre a instalação ou não do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404.
04

Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao
disposto no artigo 21- K, parágrafo único, da ICVM 481/09.

11.601.146

79.281.902

1.748.886

05

Examinar, discutir e votar sobre, em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções
de voto constantes no boletim permanecerão.

92.393.994

237.940

0

Anexo B
Mapa de votação sintético final Assembleia Geral
Extraordinária

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

01

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

Examinar, discutir e votar sobre a ratificação da eleição do Sr. Roberto Kalil Issa Filho e do Sr. Fernando
Machado Terni, aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, a qual foi aprovada nas reuniões
do Conselho de Administração realizadas em 28 de novembro de 2019 e em 17 de março de 2020,
respectivamente.

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

-

-

-

01

Ratificar a eleição do Sr. Roberto Kalil Issa Filho.

83.981.446

3.281.795

5.368.693

01

Ratificar a eleição do Sr. Fernando Machado Terni.

68.152.415

19.110.826

5.368.693

02

Examinar, discutir e votar sobre o aditamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas,
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2019, a fim de alterar as
cláusulas 6.1 e 8.2, conforme a Proposta da Administração da Companhia.

70.226.892

1.207.318

21.197.724

03

Examinar, discutir e votar sobre a alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de
reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, passando de 4 (quatro) para 3 (três)
membros, com a extinção do cargo de Diretor Comercial.

76.802.903

15.829.031

0

