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COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) (B3: AALR3), em continuidade ao
Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de setembro de 2022, informa a seus acionistas e ao
mercado em geral que foi informada, pelo Fonte de Saúde Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, acionista controlador da Companhia (“Ofertante”), que foi
protocolada nesta data nova versão da minuta do Edital da Oferta Pública de Aquisição de
Ações da Companhia por Alienação de Controle (“OPA”), em atendimento a exigências
formuladas pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE e pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), no âmbito do Pedido de Registro da OPA perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).
O Ofertante esclareceu que, dentre as alterações implementadas, destaca-se a alteração do
preço por ação a ser pago no âmbito da OPA, notadamente em virtude da Decisão do
Colegiado da CVM, de 20 de setembro de 2022, comunicada ao Ofertante e à Companhia em
22 de setembro de 2022, por meio do Ofício n. º 495/2022/CVM/SRE/GER-1, e divulgada pela
Companhia em Comunicado ao Mercado na mesma data. Em decorrência, o preço por ação
a ser pago pelo Ofertante à vista no âmbito da OPA passa a ser de R$ 20,75937, acrescido da
variação da Taxa SELIC desde 14 de abril até a data da liquidação financeira do Leilão da OPA.
A minuta do Edital pode ser acessada no endereço eletrônico da CVM
(https://sistemas.cvm.gov.br/), na aba “Ofertas Públicas”, na lista à esquerda da página, e, em
seguida, selecionando: “OPA – Oferta Pública de Aquisição de Ações” > “Em Análise” > “Centro
de Imagem Diagnósticos S.A.” > “Edital”.
Por fim, o Ofertante informou à Companhia que o pedido de registro da OPA permanece em
processo de análise perante a CVM, tendo o teor deste Comunicado ao Mercado caráter
exclusivamente informativo e não constituindo oferta de aquisição de valores mobiliários.

São Paulo, 6 de outubro de 2022.
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