COMUNICADO AO MERCADO

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 42.771.949/0001-35 - NIRE nº 313.0009624-6
Avenida Bernardo Monteiro, 1.472 e 1.474, 30150-288, Belo Horizonte, MG
Código ISIN nº BRAALRACNOR6 I Código de negociação na BM&FBOVESPA: AALR3
A CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.472 e 1.474, CEP 30150288, em processo de obtenção de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 42.771.949/0001-35
(“Companhia”) e os Acionistas Vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, datado de 05 de outubro
de 2016 (“Prospecto Preliminar”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” ou
“Coordenador Líder”), BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., instituição financeira
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º
andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.073.200/0001-21 (“BofA Merrill Lynch” ou “Agente
Estabilizador”), e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o
Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), comunicam ao mercado que:
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 Prospecto Preliminar, originalmente divulgado em 5 de outubro de 2016, foi alterado e republicado na
O
presente data a fim de incluir as demonstrações financeiras da Companhia, reapresentadas em 21 de outubro
de 2016, com o intuito de atender às exigências formuladas pela D. CVM em 20 de outubro de 2016, no
âmbito do pedido de registro de companhia aberta e da Oferta, em sede de vícios sanáveis.
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 s informações sobre as alterações realizadas nas demonstrações financeiras da Companhia e a íntegra de
A
tais demonstrações financeiras podem ser encontradas no Prospecto Preliminar, disponível para consulta nos
endereços previstos no item 5 abaixo.
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 Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores informam que o cronograma tentativo da
A
Oferta não sofreu alterações, podendo ser encontrado na página 70 do Prospecto Preliminar.

4 A Companhia e os Coordenadores esclarecem que, atualmente, a Companhia está em processo de pedido
de registro de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão perante a
CVM, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis. Com efeito, a Companhia e os Coordenadores
comunicam que o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência são os únicos documentos que devem
ser considerados e analisados pelos potenciais investidores como base para sua decisão de investimento nas
Ações da Companhia. RECOMENDAMOS A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO
DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, DA
CVM E DA BM&FBOVESPA, EM ESPECIAL, A LEITURA DAS SEÇÕES DENOMINADAS “PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E A
OFERTA”, BEM COMO O ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA A DESCRIÇÃO DE CERTOS
FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO.
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5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este
Comunicado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos
riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário
de Referência em especial as seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relativos
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto
Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, antes da
tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso ao Prospecto Preliminar, ao Formulário de Referência ou informações
adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da BM&FBOVESPA:

Companhia
http://alliar.com/ (neste website, selecionar o link “Relação com Investidores” e, na sequência, clicar no link do
documento no qual o investidor pretenda ter acesso).

Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Centro
de Imagem Diagnósticos SA - Alliar”, posteriormente em “2016”, na sequência “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da oferta).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”,
clicar no item “ALLIAR”, neste link estarão disponíveis os anúncios e avisos da oferta).
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento (neste
website identificar “Centro de Imagem Diagnósticos S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico de cada
anúncio e aviso da Oferta).

Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações
Sobre Companhias”, em seguida “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, buscar por “Centro de Imagem
Diagnósticos S.A.”, e em seguida selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link no qual serão
disponibilizados os anúncios e avisos da oferta).
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/
(neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Centro de Imagem
Diagnósticos S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da oferta).
Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de subscrição ou venda das Ações nos Estados Unidos
da América. As Ações não poderão ser ofertadas, subscritas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem
que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM,
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta
ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Os Coordenadores recomendam fortemente que os Investidores Institucionais e Não Institucionais interessados
em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta,
bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, especialmente as
seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia
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em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto
Preliminar, no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento
em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. O investimento
nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento.
A presente Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações
prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem
distribuídas.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição
e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Esse selo não
implica recomendação de investimento.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.

COORDENADORES DA OFERTA

GLOBAL CORPORATE BANKING

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
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