CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE n.º 3530051760-1
Companhia aberta
Divulgação do mapa de votação sintético final para a Assembleia Geral Extraordinária
realizada, em segunda convocação, no dia 12 de agosto de 2022

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 48,
parágrafo 6º, inciso I da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de
29 de março de 2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa de
votação sintético final que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e à
distância por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária realizada, em segunda convocação, no dia 12 de agosto
de 2022, às 18:00 horas (“AGE”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia
da AGE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético final encontra-se no Anexo I à
presente divulgação.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

Karla Maciel
CFO & Diretora de Relações com Investidores

Anexo I
Mapa de votação sintético final da Assembleia Extraordinária

Item da Ordem do
Dia

Descrição da Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Aprovar

Abster

Rejeitar

(i)

Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia.

92.744.538

0

8.155.209

(ii)

Criação de um novo Conselho de Médicos.

92.744.538

0

8.155.209

(iii)

Substituição de membros do Conselho de Administração.

92.744.538

0

8.155.209

(iv)

Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de
Conselho de Administração.

92.682.421

0

8.217.326

(v)

Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis
em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo
estatuto social.

92.744.538

0

8.155.209

(vi)

Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a
Companhia.

92.711.157

33.381

8.155.209

(vii)

Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia.

92.711.157

33.381

8.155.209

(viii)

Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração.

92.744.538

0

8.155.209

Eleição em separado de membros do Conselho Fiscal: Sergio Bessa, como membro efetivo; e
Pedro Leão Bispo, como membro suplente.

17.761.127

198.457

N/A

Eleição em separado de membros do Conselho Fiscal: Vladimir Joelsas Timerman, como
membro efetivo; e Susana Hanna Stiphan Jabra, como membro suplente.

7.060.431

198.457

N/A

Eleição geral de membros do Conselho Fiscal: (a) Vanderlei Dominguez da Rosa, como
membro efetivo; e Moacir Gibur, como membro suplente; e (b) Paulo Roberto Franceschi,
como membro efetivo; e Ricardo Bertucci, como membro suplente.

74.860.113

N/A

N/A

Fixação da remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal

92.621.240

198.457

7.560.431

(ix)

(x)

