CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME Nº 42.771.949/0018-83
NIRE 35.300.551760-1
COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre Consultas CVM/B3
São Paulo, 18 de novembro de 2021.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Via e-mail: emissores@b3.com.br
Att: Sra. Ana Lucia Pereira – Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Resposta ao Ofício 1.551/2021-SLS
Prezados Senhores,
A Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“Companhia”) vem, por meio desta, respeitosamente, prestar
esclarecimento sobre questionamento enviado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em conjunto com
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio do Ofício 1.551/2021-SLS (“Ofício”), datado de 18
de novembro de 2021, conforme transcrito abaixo:
“18 de novembro de 2021
1.551/2021-SLS
Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
At. Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 19/11/2021, sobre notícia veiculada pelo site seudinheiro®, em
18/11/2021, sob o título “Ações da Alliar (AALR3) disparam quase 25% após Nelson Tanure
assumir controle da empresa; confira detalhes do acordo”, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.”
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Em resposta ao Ofício, a Companhia esclarece o que segue:
1.
Como já é de amplo conhecimento do mercado, a Companhia está inserida em algumas discussões
entre seus acionistas, conforme avisos de fato relevante divulgados em 12 de novembro de 2021, 28 de
outubro de 2021, 22 de outubro de 2021, 20 de outubro de 2021 e 27 de setembro de 2021.
2.
Assim, no dia 18 de novembro de 2021, a Companhia tomou conhecimento de diversas notícias –
incluindo aquela citada no Ofício – acerca de suposta aquisição do seu controle acionário.
3.
Prontamente, a Companhia enviou e-mail aos seus administradores, membros do conselho fiscal
e acionistas controladores signatários do acordo de acionistas celebrado em 20 de agosto de 2021,
conforme aditado (“Acionistas Controladores”) questionando se tais pessoas possuíam conhecimento de
atos ou fatos relevantes que deveriam ser divulgados ao mercado e, em caso positivo, solicitando a
indicação na maior brevidade possível.
4.
Após recebimento do Ofício, a Companhia enviou novo e-mail aos mesmos destinatários, com o
mesmo teor mencionado no item acima.
5.
Posteriormente, a Companhia recebeu comunicação dos Acionistas Controladores, com os
seguintes esclarecimentos: (i) embora pessoas ligadas ao Sr. Nelson Tanure e os Acionistas Controladores
tenham iniciado discussões preliminares, até este momento, os Acionistas Controladores não receberam
qualquer oferta formal do Sr. Nelson Tanure, ou de qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada ao Sr.
Nelson Tanure, para a venda de qualquer número de ações da Companhia, exceto pela proposta
reportada à Companhia no dia 22 de outubro de 2021, e rejeitada no dia 27 de outubro de 2021, conforme
já noticiado à Companhia; e (ii) até este momento, os Acionistas Controladores não celebraram com o Sr.
Nelson Tanure, ou com qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada ao Sr. Nelson Tanure, qualquer
acordo, seja informal, formal, vinculante ou não-vinculante para a alienação de qualquer número de ações
da Companhia de titularidade dos Acionistas Controladores.
6.
Em posse dessa resposta, que permitiu à Companhia prestar uma informação verdadeira,
completa e consistente ao mercado, conforme exigido pelo art. 14 da Instrução CVM n° 480/09, a
Companhia divulgou aviso de fato relevante acerca do tema.
7.
Por fim, a Companhia reforça o compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre eventos que possam influenciar a cotação e volume dos valores mobiliários de sua
emissão ou a decisão dos investidores de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos
inerentes à condição de titular dos mesmos e permanece à inteira disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários em relação ao assunto.
Gabriel Bouzada Rozenberg
Diretor de Relações com Investidores
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