CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE 35.300.51760-1
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) (B3: AALR3) em
cumprimento ao Art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e ao disposto na Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data,
do representante dos acionistas controladores da Companhia, signatários do
acordo de acionistas celebrado em 20 de agosto de 2021 e aditado na mesma
data, notificação para divulgação ao mercado informando que MAM ASSET
MANAGEMENT

GESTORA

DE

RECURSOS

LTDA.

(CNPJ/ME

sob

o

nº

21.180.163/0001-73), na qualidade de gestora dos fundos de investimento
MAM Eagle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento
no Exterior; Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia; Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Investimento no
Exterior Crédito Privado; e Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado, titulares, na data-base de 20 de outubro de 2021, de participação
representativa de 27,35%

do capital social da Companhia, enviou proposta

vinculante direcionada aos acionistas signatários do acordo de acionistas da
Companhia para aquisição de até 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de suas
ações, pelo preço por ação de (i) R$ 19,00 para os acionistas que aceitarem a
proposta até o dia 3 de novembro de 2021, inclusive; e (ii) R$ 15,00 (quinze
reais) por ação para os acionistas que aceitarem a Proposta a partir do dia de 4
de novembro de 2021 até o dia 3 de dezembro de 2021, inclusive. A Proposta é
válida até o dia 3 de dezembro de 2021.
De acordo com as informações recebidas pela Companhia, as ações detidas
pelos acionistas que compõem o bloco de controle têm a sua negociação,
alienação e transferência restritas pela existência de “lock-up”, tal como definido

na cláusula 3.3 do acordo de acionistas. Adicionalmente, de acordo com o
procedimento previsto em tal instrumento, os acionistas controladores reunirse-ão até o dia 27 de outubro de 2021 para discutir acerca da aprovação ou
rejeição de tal proposta vinculante.
A Companhia reitera seu compromisso de manter o mercado informado sobre
fatos e atos relevantes, em cumprimento à normativa aplicável.

São Paulo, 22 de outubro de 2021.
Gabriel Rozenberg
Diretor de Relações com Investidores

