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Aviso aos Acionistas
A CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia” ou “Alliar”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da proposta da administração da Companhia
disponibilizada ao mercado em 9 de abril de 2020 (“Proposta da Administração”) e conforme
aprovado em assembleia geral ordinária realizada em 27 de abril de 2020 (“AGO”), a
Companhia distribuirá aos seus acionistas o montante total de R$ 10,325,018.25 (dez milhões,
trezentos e vinte e cinco mil, dezoito reais e vinte e cinco centavos) a título de dividendos, que
corresponde a R$ 0.08729755405 por ação, excluídas as ações em tesouraria, sem retenções, conforme
legislação em vigor. A distribuição será feita no dia 18 de dezembro de 2020, com base na posição
acionária de 27/04/2020, sendo as ações negociadas no mercado “Ex-Dividendos” a partir de
28/04/2020.
Instruções quanto ao crédito desses pagamentos:
- Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco
Itaú S/A - Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da distribuição deste direito;
- Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CNPF/CNPJ ou a indicação
de "Banco/Agência/Conta Corrente", os dividendos somente serão creditados a partir do 3º dia útil,
contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S/A, que poderá ser
efetuada através de qualquer agência da rede;
- Maiores informações poderão ser obtidas junto às agências do Banco Itaú S.A., especializadas no
atendimento a acionistas ou ainda através dos telefones: 3003 9285 (capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800 720 9285 (demais localidades), das 9h às 18h, em dias úteis;
- O recebimento do dividendo será isento de Imposto de Renda, de acordo com o art. 10 da Lei n.º
9.249, de 1995.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
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