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

Aviso aos Acionistas
Reapresentação do Boletim de Voto à Distância

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral, nos termos do artigo 21-A, §6º, da Instrução CVM 481 que
comunica que foi reapresentado, nesta data, o Boletim de Voto a Distância divulgado em 22 de
março de 2019, referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 24
de abril de 2019, às 10:00 horas (“Assembleia”), conforme edital de convocação divulgado na
mesma data (“Edital”), exclusivamente no que se refere às matérias a serem deliberadas em
sede de assembleia geral ordinária ("Boletim AGO").
A alteração efetuada refere-se ao item (A)(iv) da ordem do dia constante do Edital e justifica-se
pela necessidade de dar aos acionistas da Companhia a opção de requerer a adoção do
processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do artigo 141
da Lei das Sociedades por Ações, em cumprimento ao artigo 21-I, inciso IV, da Instrução CVM
481. Desta forma, fez-se necessária a inclusão, no Boletim AGO, de novo item refletindo essa
alteração.
A Companhia esclarece ainda que (i) tendo em vista que não houve alteração dos itens já
apresentados no Boletim AGO e sim a inclusão de um novo item, todos os votos proferidos até
a presente data, inclusive com relação ao item (A)(iv) da ordem do dia constante do Edital,
serão considerados válidos, nos termos do artigo 21-A, §3º, inciso II da Instrução CVM 481,
exceto se os acionistas optarem por encaminhar novo Boletim; (ii) a data limite para que os
acionistas, caso queiram, encaminhem novo Boletim em até 7 dias antes da data de realização
da Assembleia, ou seja, até 18 de abril de 2019; e (iii) para evitar que sua instrução de voto
possa ser considerada conflitante, é recomendável que o acionista encaminhe sua eventual
nova instrução para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.
São Paulo, 8 de abril de 2019.
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