CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE n.º 3530051760-1
Companhia aberta
Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2021
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-T, parágrafo
2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data do
escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), o mapa
de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao Itaú, bem
como aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus agentes de custódia, para cada uma das
matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 26 de
abril de 2021, às 09:00 horas (“AGO”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia da AGO.
Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se no Anexo A à presente divulgação.
São Paulo, 22 de abril de 2021.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Gabriel Bouzada Rozenberg
Diretor de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético da Assembleia Geral Ordinária

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

Descrição de Deliberação

01

02
03
04

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
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 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes.

1.389.156

0

644.214

Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos
termos da Proposta da Administração da Companhia.

2,033,370

0

0

2,033,370

0

0

16,740

304,640

1,711,990

618,355

1,415,015

0

Fixar o número de 11 (onze) membros para o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato?
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração,
nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.?
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa única, nos termos da Proposta da Administração da Companhia:
Chapa Única
Sergio Tufik
Daniel Rizardi Sorrentino
Roberto Kalil Filho
Ricardo Leonel Scavazza

05

Sergio Brasil Tufik
Cláudio Otávio Ramos
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira
Roberto Kalil Issa
Fernando Machado Terni
Hélio Ferreira Lopes (membro independente)
Luiz Barsi Filho (membro independente)

06

Caso de um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas
ações permanecerão conferidos à chapa escolhida?

0

2,002,870

30,500

07

Em caso de adoção de processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser
distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa escolhida?
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §4º, I da Lei
das S.A.?
Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, conforme
Proposta da Administração da Companhia.

0

0

2,033,370

1,698,230

304,640

30,500

802,072

1,231,298

0

Deseja solicitar a instalação ou não do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?

2,014,770

18,600

0

09
10
11

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.
12

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto constantes no boletim podem
ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral Ordinária em segunda convocação?

1,698,230

304,640

30,500

