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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Pedro Thompson Landeira de Oliveira

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1.1. a 1.3. DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Pedro Thompson Landeira de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 012.733.740-0 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 099.159.457-60,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51,
conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, eleito para o cargo de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS
S.A., sociedade anônima com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.771.949/0001- 35
(“Companhia”), em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de
julho de 2022 e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, com prazo de mandato unificado
para os 2 (dois) cargos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas
do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, empossado em tais cargos em
07 de julho de 2022 (“Data de Posse”) e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, declara,
para fins do item 1.1. a 1.3. do Formulário de Referência, que: (i) reviu as informações que foram
atualizadas neste Formulário de Referência após a Data de Posse; (ii) todas as informações que
foram atualizadas neste Formulário de Referência na forma do item “(i)” acima atendem ao
disposto na Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, em especial aos arts. 14 a 19;
e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ela emitidos.

Pedro Thompson Landeira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1.1. a 1.3. DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Pedro Thompson Landeira de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 012.733.740-0 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 099.159.457-60,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51,
conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, eleito para o cargo de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS
S.A., sociedade anônima com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.771.949/0001- 35
(“Companhia”), em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de
julho de 2022 e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, com prazo de mandato unificado
para os 2 (dois) cargos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas
do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, empossado em tais cargos em
07 de julho de 2022 (“Data de Posse”) e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, declara,
para fins do item 1.1. a 1.3. do Formulário de Referência, que: (i) reviu as informações que foram
atualizadas neste Formulário de Referência após a Data de Posse; (ii) todas as informações que
foram atualizadas neste Formulário de Referência na forma do item “(i)” acima atendem ao
disposto na Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, em especial aos arts. 14 a 19;
e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ela emitidos.

Pedro Thompson Landeira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Diretor Presidente
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1.1. a 1.3. DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Pedro Thompson Landeira de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 012.733.740-0 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 099.159.457-60,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51,
conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, eleito para o cargo de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS
S.A., sociedade anônima com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.771.949/0001- 35
(“Companhia”), em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de
julho de 2022 e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, com prazo de mandato unificado
para os 2 (dois) cargos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas
do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, empossado em tais cargos em
07 de julho de 2022 (“Data de Posse”) e em 21 de setembro de 2022, respectivamente, declara,
para fins do item 1.1. a 1.3. do Formulário de Referência, que: (i) reviu as informações que foram
atualizadas neste Formulário de Referência após a Data de Posse; (ii) todas as informações que
foram atualizadas neste Formulário de Referência na forma do item “(i)” acima atendem ao
disposto na Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, em especial aos arts. 14 a 19;
e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ela emitidos.

Pedro Thompson Landeira de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Diretor Presidente
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0014-40

Data Início

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

(i) Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas de cada encerramento de exercício e revisão das
informações intermediárias de cada trimestre, correspondente ao período da contratação dos serviços.
(ii) Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas de cada encerramento de exercício e revisão das
informações intermediárias de cada trimestre, correspondente ao período da contratação dos serviços para controlada Rede
Brasileira de Diagnósticos SPE S.A.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

As remunerações totais da Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Companhia e suas
controladas em 2021, 2020 e 2019 foram de R$1.085.994,50, de R$ 1.389.245,20 e de R$ 1.258.000,00, respectivamente.

Justificativa da substituição

N/A

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Tomás Lima Assumpção Menezes

01/04/2017

CPF
013.799.896-12

Endereço
Rua Antônio de Albuquerque, 156, 11º and parte, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP
30112-010, Telefone (013) 32322100, e-mail: tomas.menezes@br.ey.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

536-3

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BKR LOPES MACHADO AUDITORES

CPF/CNPJ

40.262.602/0001-31

Data Início

29/04/2022

Descrição do serviço contratado

Exame de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”, emitidas pelo IASB – “IFRS”) para o exercício a encerrar-se
em 31 de dezembro de 2022. Revisão das demonstrações contábeis intermediárias (ITR) de 31 de março de 2022, 30 de
junho de 2022, 30 de setembro de 2022.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$844.330,00

Justificativa da substituição

Substituição à Ernst & Young Auditores Independentes (CNPJ/ME 61.366.936/0008-00) (“E&Y”), devido ao rodízio obrigatório
de auditores, nos termos do artigo 31 da Res. CVM 23.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

29/04/2022

272.471.477-68

Mario Vieira Lopez

Endereço
Avenida Graça Aranha, 416, Salas 1101 a 1107, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20030903, Telefone (21) 21565800, Fax (21) 21565800, e-mail: rj@bkr-lopesmachado.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes

A Companhia não possui outras informações relevantes para serem divulgadas.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Patrimônio Líquido

1.209.434.000,00

1.223.684.000,00

1.320.020.000,00

Ativo Total

2.542.229.000,00

2.540.602.000,00

2.401.121.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.136.572.000,00

928.787.000,00

1.072.865.000,00

356.041.000,00

165.322.000,00

284.816.000,00

1.988.000,00

-92.431.000,00

50.073.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

118.293

118.293

118.293

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

10,220000

10,340000

11,158767

Resultado Básico por Ação

-0,048000

-0,823500

0,349100

Resultado Diluído por Ação

-0,05

-0,82

0,35

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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As medições não contábeis abaixo estão sendo apresentadas com base nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia.
O “EBITDA” (earnings before interest, tax, depreciation and amortization), sigla em inglês para denominar o “LAJIDA” (Lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), é uma medida não contábil calculada pela Companhia em
consonância com a Instrução da CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas
demonstrações financeiras e corresponde ao lucro líquido ou prejuízo do período e/ou do exercício, acrescido do resultado
financeiro, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização.
O “EBITDA Ajustado” corresponde ao EBITDA supracitado descontado de resultados não recorrentes à operação da
Companhia e/ou outros itens que contribuam para informação sobre o potencial de geração bruta de caixa, conforme
instrução da CVM nº. 527. Os ajustes à operação da companhia são classificados conforme abaixo:
1. Baixas e Outros:
a. Ativo financeiro RBD: depreciação dos ativos da RBD, conforme norma contábil de concessões ICPC 01.
b. Despesas Não-Recorrentes: despesas associadas a bonificações, rescisões, multas e baixas de contas a receber
de longa data.
Cabe ressaltar que, tanto o EBITDA como o EBITDA Ajustado não são métricas reconhecidas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP e, portanto, não devem ser utilizados para medir a lucratividade da
Companhia ou mesmo sua geração de caixa. Tal fato se deve às fragilidades destas métricas ao desconsiderar efeitos que
podem vir a afetar tanto seu resultado como sua geração de caixa, como são os casos de variações nos resultados financeiros,
nas tributações, na depreciação ou nas despesas de capital.
Não obstante o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia
não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido,
caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado
pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA preparado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas
anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não
adotar o significado padronizado instituído pela Instrução CVM 527.
O “ROIC Ajustado sem goodwill” ou Retorno sobre Capital Investido (Return over invested Capital) Ajustado sem goodwill,
é uma medida não contábil calculada pela Companhia conciliada com suas demonstrações financeiras. O Retorno sobre o
capital investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido do
exercício, pelo resultado financeiro e demais ajustes que também ajustam o EBITDA (despesas com fusões e aquisições,
despesas com consultores, provisão para contingências, despesas com reestruturação / integração de empresas adquiridas
e despesas com stock options), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório das médias dos saldos iniciais e finais do
Capital de Giro e Capital Fixo sem goodwill, conforme demonstrado abaixo).
O ”ROIC ajustado sem goodwill” não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil ou IFRS e não deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional,
como alternativa ao fluxo de caixa operacional ou como indicador de liquidez. O ROIC ajustado sem goodwill não possui
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significado padrão e outras companhias podem calcular o Retorno sobre Capital Investido de maneira diferente da nossa.
Porém, uma vez que o ROIC ajustado sem goodwill não considera certos ativos, passivos, receitas e despesas intrínsecos
aos nossos negócios que poderiam, por sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC ajustado sem goodwill
apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de nossa rentabilidade.
a)

Valor das medições não contábeis

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

INDICADORES FINANCEIROS

2019

2020

2021

1.072,9

928,8

1.136,6

1.071,5

927,5

1.134,7

Lucro líquido do período/exercício

50,1

-92,4

2,0

(+) Resultado financeiro

76,9

63,9

85,7

(+) Imposto de renda e CSLL

15,6

19,4

0,5

(+) Depreciação e amortização

117,9

119,2

119,6

EBITDA

260,5

110,1

207,8

Margem EBITDA² (%)

24,3%

11,8%

18,3%

Receita Líquida
Receita Líquida ex-construção

1

1

Receita Líquida ex-construção, receita líquida excluindo lançamento contábil referente ao investimento realizado na RBD (PPP Bahia)

² Margem EBITDA = EBITDA/Receita Líquida ex-construção

EBITDA – R$ milhões
INDICADORES FINANCEIROS
EBIT
Depreciação e amortização
EBITDA
Margem EBITDA
Ajustes
Baixas e Outros
Ativo Financeiro (RBD)
Despesas Não-Recorrentes
EBITDA Ajustado2
Margem EBITDA Ajustada3(%)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2019

2020

2021

142,7
117,9
260,5
24,3%
31,3
31,3
31,3
0
291,8
27,2%

-9,1
119,2
110,1
11,8%
31,7
31,7
31,7
0
141,8
15,3%

88,2
119,6
207,8
18,3%
54,2
54,2
32,2
22,0
261,9
23,1%

2

EBITDA Ajustado significa o EBITDA ajustado para excluir resultados não recorrentes à operação da Companhia, conforme descritos no quadro acima: (i)
baixa do ativo financeiro RBD e (ii) despesas não-recorrentes. Utilizamos o EBITDA Ajustado como ferramenta para mensurar e avaliar o nosso desempenho
com foco na continuidade de nossas operações e acreditamos que o EBITDA Ajustado é uma ferramenta útil para o investidor, porque possibilita uma
análise comparativa normalizada de informações passadas e atuais sobre o resultado de nossa gestão. O EBITDA Ajustado não é uma medida de
desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa
ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerado como
base para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Para uma reconciliação do
EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido, vide item 3.2.b abaixo.
3
Margem EBITDA Ajustada significa nosso EBITDA Ajustado dividido pela nossa receita líquida ex-construção.
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ROIC ajustado sem goodwill
31.12.2021
ROIC ajustado sem goodwill
4

2021
(4)

8,2%

O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido pro forma do

exercício, ajustado pelo resultado financeiro e demais ajustes que também ajustam o EBITDA com exceção das baixas de Impairment, do ativo financeiro
da RBD e outros ativos (despesas com fusões e aquisições, integração de empresas adquiridas), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório do Capital
de Giro e Capital Fixo sem goodwill).

b)

Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Em 2021 o Retorno sobre Capital Investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) da Companhia foi de 8,2%.
O retorno sobre Capital Investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) significa a razão entre Lucro (Prejuízo)
Líquido Pro forma do Exercício Antes do Resultado Financeiro Ajustado (somado aos mesmos ajustes do EBITDA Ajustado
descritos nesta seção com exceção das baixas de peças, do ativo financeiro da RBD e outros ativos), dividido pela média do
Capital Investido sem goodwill em 31.12.2021, constituído pelas contas do Balanço Patrimonial demonstradas abaixo:

ROIC Ajustado sem Goodwill
31.12.2021
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(+) Resultado Financeiro
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício sem Resultado Financeiro
Ajustes
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Antes do Resultado Financeiro Ajustado
Média do Capital de Giro e Capital Fixo em 31.12.2021
ROIC Ajustado
Média do Capital de Giro e Capital Fixo em 31.12.2021 sem ágio
ROIC Ajustado (sem ágio)
Contas Patrimoniais

dez/21
1.988
85.718
87.706
87.706
1.927.850
4,5%
1.066.796
8,2%
31.12.2021

Capital de Giro + Capital Fixo (1+2)

1.927.850

Capital de Giro + Capital Fixo sem ágio (1+3)

1.066.796

Capital de Giro (1)

173.154

(+) Ativos Circulantes

555.403

(-) Caixa e Equivalentes

181.461

(-) Instrumentos Financeiros Derivativos

940

(-) Passivos Circulantes

552.355

(+) Dívida de Curto Prazo

352.507

Capital Fixo (2)

1.754.696

(+) Imobilizado

511.086

(+) Intangível

970.594

(+) Imposto de renda e contribuição social diferidos

269.783

(+) Ativo Financeiro

64.091
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(+) Outras contas a receber

-

(-) Marca Adquirida

60.860

Capital Fixo sem ágio (3)
(-) Ágio na aquisição de investimentos

893.641
861.054

(1) Calculamos o Capital de giro como o ativo circulante menos (i) caixa e equivalentes de caixa (que inclui títulos e valores mobiliários de curto prazo), subtraído do passivo circulante menos
a dívida de curto prazo que é composta por (i) empréstimos e financiamentos de curto prazo, (ii) parcelamentos de impostos de curto prazo, (iii) contas a pagar por aquisição de empresas de
curto prazo e (iv) instrumento financeiro derivativo de curto prazo. O Capital de giro não possui um significado padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras
companhias podem calcular o Capital de giro de maneira diferente da Companhia.
(2) Calculamos o Capital Fixo como sendo o somatório de (i) ativo imobilizado; (ii) ativo intangível; (iii) imposto de renda e contribuição social diferidos; (iv) outras contas a receber de longo
prazo e (v) marcas adquiridas em combinação de negócios. O Capital fixo não possui um significado padrão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias
podem calcular o Capital fixo de maneira diferente da Companhia.
(3) Calculamos o capital fixo sem goodwill como o Capital fixo deduzido do ágio na aquisição de empresas. O Capital fixo sem goodwill não possui um significado padrão de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias podem calcular o Capital investido sem goodwill de maneira diferente da Companhia.
(4) Calculamos o capital investido sem goodwill como o somatório do capital de giro e do capital fixo sem goodwill (1 + 3). O Capital investido sem goodwill não possui um significado padrão
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e outras companhias podem calcular o Capital investido sem goodwill de maneira diferente da Companhia.
(5) O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill (ROIC ajustado sem goodwill) é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) líquido pro forma do exercício, ajustado pelas despesas
financeiras e demais ajustes que também ajustam o EBITDA com exceção das baixas impairment, do ativo financeiro da RBD e outros ativos (despesas com fusões e aquisições e integração
de empresas adquiridas), pelo Capital Investido sem goodwill (somatório do Capital de Giro e Capital Fixo sem goodwill, conforme demonstrado acima). O ROIC ajustado sem goodwill não é
uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS e não deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho
operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional ou como indicador de liquidez. O ROIC ajustado sem goodwill não possui significado padrão e outras companhias podem calcular
o ROIC de maneira diferente da nossa. Porém, uma vez que o ROIC ajustado sem goodwill não considera certos ativos, passivos, receitas e despesas intrínsecos aos nossos negócios que
poderiam, por sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC ajustado sem goodwill apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de rentabilidade da Cia.

c)
Motivo pelo qual a Companhia entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho da Companhia, motivo pelo qual a administração entende ser
importante a sua inclusão neste Formulário de Referência. A administração da Companhia acredita que o EBITDA é uma
medida prática para aferir seu desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo
segmento. EBITDA é a abreviação em língua inglesa do LAJIDA, que por sua vez pode ser definido como lucros antes das
receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização e resultados não
operacionais. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados pela administração como métricas adicionais de desempenho da
Companhia e também como base de comparação com outras empresas do mesmo setor, apesar de poder haver diferenças
nas metodologias de cálculo. Razão pela qual a Companhia considera relevante sua apresentação neste Formulário de
Referência.
A Companhia acredita que o EBITDA é informação adicional às suas demonstrações financeiras, mas não é medida contábil
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS e não deve ser utilizado como base de distribuição de
dividendos ou como substituto para o lucro líquido e fluxo de caixa operacional, como indicador de desempenho operacional,
nem tão pouco como indicador de liquidez.
Em razão de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a depreciação e a amortização, o EBITDA e o EBITDA
Ajustado funcionam como indicadores do desempenho econômico geral da Companhia, que não é afetado por flutuações
nas taxas de juros, alterações de carga tributária do IRPJ e da CSLL ou alterações nos níveis de depreciação e amortização.
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O Retorno sobre o capital investido ajustado sem goodwill é utilizado pela administração como métrica adicional de
rentabilidade dos ativos da Companhia e também como base de comparação com outras empresas do mesmo setor, apesar
de poder haver diferenças nas metodologias de cálculo. Razão pela qual a Companhia considera relevante sua apresentação
neste Formulário de Referência.
Consequentemente, a Companhia acredita que o EBITDA, o EBITDA Ajustado e o Retorno sobre o capital investido sem

goodwill permitem uma melhor compreensão não só do seu desempenho financeiro, como também da sua capacidade de
cumprir com suas obrigações passivas e obter recursos para suas atividades.
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Contrato de Compra e Venda de ações do bloco de controle da Companhia
Em 21 de dezembro de 2021, os acionistas membros do bloco de controle da Companhia (“Acionistas Controladores” ou
“Vendedores”) e o Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Comprador”) firmaram contrato
de compra e venda de ações de emissão da Companhia para a alienação de até a totalidade das ações detidas pelos Acionistas
Controladores, que representam 52,75% do capital social da Companhia.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou a operação em 20 de janeiro de 2022, sem restrições, e
no dia 08 de fevereiro de 2022 foi publicada a certidão atestando o trânsito em julgado da decisão.
No dia 09 de fevereiro de 2022, em aditivo firmado entre as partes, foi estabelecida como condição precedente em favor do
Comprador a data mínima de 31 de março de 2022 para consumação do fechamento da operação.
Em 08 de abril de 2022, os Vendedores e o Comprador comunicaram à Companhia que haviam sido cumpridas e satisfeitas
todas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e venda, incluindo a anuência de terceiros.
Em 14 de abril de 2022, foi celebrado o segundo aditivo ao contrato de compra e venda de ações da Companhia que, dentre
outras definições, fixou o número de ações alienadas pelos Vendedores e estabeleceu o fechamento da operação. As ações
do fechamento, que totalizaram o equivalente a 37,97% das ações da Companhia, foram efetivamente transferidas pelos
Vendedores ao Comprador, de maneira definitiva e irretratável. Na mesma data, foi distratado o acordo de acionistas vigente
até então (Bloco de Controle), e o Fonte de Saúde (Comprador), que já detinha 25,31% das ações da Companhia, passou a
deter 63,28%, sendo, portanto, o novo acionista controlador da Companhia.

Debêntures
Em 26 de abril de 2022, foi realizada a Assembleia Geral dos Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, em 3 Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da
Companhia, na qual foram aprovadas a ratificação da aprovação dos termos e condições deliberados por meio de Assembleia
Geral de Debenturistas realizada em 1 de abril de 2022 (“AGD Alienação”), bem como a celebração e assinatura do
aditamento da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as
deliberações da AGD Alienação.
A AGD Alienação, que ocorreu em 1 de abril de 2022, foi realizada no contexto do contrato de compra e venda das ações da
Companhia, e foi aprovado o consentimento prévio para a transferência das ações da Companhia para o acionista comprador,
Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, de forma que a potencial alteração de controle não
fosse considerada um evento de vencimento antecipado não automático, nos termos da Cláusula 8.2.1 item xvi da Escritura.
Em contrapartida às aprovações deliberadas, os debenturistas propuseram as seguintes alterações na Escritura: (i) aumento
do retorno financeiro, sendo 0,5% a título de prêmio (waiver fee) pagos sobre o saldo devedor das debêntures na ocasião
do fechamento da operação de compra e venda e 0,5% adicionais nos juros remuneratórios, passando para 100% da Taxa
DI acrescida de 3,5% a.a.; (ii) alteração de garantias; (iii) inclusão de índice financeiro resultado da razão entre a dívida de
curto prazo e o saldo de caixa; e (iv) monitoramento da classificação de risco (rating) das Debêntures em escala local para
notch inferior à A-.

Empréstimo
Em 11 de maio de 2022, a Companhia efetuou captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 50.000,
com indexador CDI acrescido de 2,62% e prazo de pagamento de 48 meses, sendo 6 meses de carência e 42 meses de
amortização.
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A Companhia adota a seguinte política de destinação de resultados:
a.

Regras sobre retenção de lucros

De acordo com a Lei nº 6.404/76 e com o Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido da Companhia apresenta
a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento de dividendo obrigatório;
(c) até 70% (setenta por cento) para a formação de reserva de investimento que tem por finalidade financiar a
expansão das atividades da Companhia, cujo saldo somado às demais reservas de lucro da Companhia, exceto
as para contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social;
(d) o saldo remanescente, se houver, para destinação aos acionistas, nos termos da lei.
Adicionalmente, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente dos benefícios fiscais, que poderá ser excluída da base de
cálculo do dividendo obrigatório.
31.12.2021
a.1)Valores
das retenções
de lucros

A Companhia apurou um
prejuízo líquido no valor de
R$ 5.625.556,14 destinado
integralmente para a conta de
prejuízos acumulados.

31.12.2020

31.12.2019

A Companhia apurou um
O lucro líquido no exercício
prejuízo líquido no valor de R$
findo em 31.12.2019 foi
97.414.497,79, o qual será
alocado da seguinte forma:
absorvido pela reserva de
investimento e pela reserva (i) 5% para reserva legal;
legal. O saldo remanescente,
no valor de R$ 44.540.857,19
será destinado à conta de (ii) 25% para o pagamento de
prejuízos acumulados
dividendo obrigatório aos
Acionistas da Companhia,
excluídas as ações em
tesouraria, sem retenções; e
(iii) 70% do lucro líquido, no
montante
de
R$
28.910.051,09,
para
a
formação de reserva de
investimento que tem por
finalidade
financiar
a
expansão das atividades da
Companhia, nos termos do
artigo 17 de seu Estatuto
Social.
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b.

Regras sobre distribuições de dividendo

Nos termos do Estatuto Social então vigente, a Companhia deverá distribuir o montante mínimo
de 25% do seu lucro líquido aos seus acionistas, desconsiderada a depreciação e a amortização do
período, após a dedução dos montantes destinados à formação de reservas, legais ou
estatutárias, e o pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes sobre tal lucro líquido.
c.

Periodicidade das distribuições de dividendo

Ns dividendos são pagos anualmente após aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, que
também poderá deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários ou intercalares, além
do pagamento de juros sobre o capital próprio.
Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais
d.

No INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA,
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA CENTRO DE IMAGEM
DIAGNÓSTICOS S.A. é caso de vencimento antecipado automático a distribuição e/ou
pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras
distribuições de lucros aos acionistas da Companhia, caso a Companhia esteja inadimplente com
qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura, exceto pelos dividendos
obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2021

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2020

Exercício social 31/12/2019

-5.625.000,00

-97.416.000,00

41.300.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

-0,093414

25,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

-7,960900

3,375054

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

10.325.000,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

30.975.000,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

27/04/2020

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2021.
Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020.
A destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 41.300.072,99
que impactou a conta de lucros retidos ou reservas, foi alocado da seguinte forma:
5% do lucro líquido, equivalente a R$ 2.065.003,65 para a reserva legal; a destinação de 25,00% do lucro líquido (ajustado
após a destinação para a reserva legal e absorção de prejuízos acumulados), equivalente a R$ 10.325.018,25 para o
pagamento de dividendo obrigatório aos Acionistas da Companhia; a destinação de R$ R$ 28.910.051,09 do lucro líquido
(ajustado após a destinação para a reserva legal e absorção de prejuízos acumulados) para a formação de reserva de
investimento que tem por finalidade financiar a expansão das atividades da Companhia.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2021

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.332.795.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
110,19990000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2021)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

3.487.597,29

1.566.660,77

Empréstimo

Garantia Real

279.237.909,70

186.225.684,65

Títulos de dívida

Quirografárias

83.830.072,57
366.555.579,56

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

5.054.258,06

18.127.500,00

0,00

483.591.094,35

135.959.505,95

69.550.722,11

0,00

289.340.300,63

323.751.851,37

87.678.222,11

0,00

777.985.653,04

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

A Companhia não possui outras informações relevantes para serem divulgadas.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

a) à Companhia
A Companhia pode não ser capaz de abrir novas unidades de atendimento ou renovar os contratos existentes
para a manutenção ou expansão das unidades de atendimento.
A Companhia obteve um rápido crescimento desde 2011, com a expansão geográfica de suas operações. O crescimento
interno da Companhia exigiu uma considerável adaptação em seus negócios, especialmente no que se refere aos seus
controles internos e recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros. A expansão dos negócios da Companhia
em mercados atuais e em novos mercados poderá resultar na necessidade de novas adaptações de seus recursos e depender
substancialmente da capacidade da Companhia de implementar e gerir a expansão de tais recursos, mantendo todas as
unidades integradas.
A Companhia pretende continuar a expandir suas atividades nos mercados em que atua, bem como em outras regiões ainda
não exploradas. A Companhia poderá não ser capaz de aumentar ou manter, no futuro, níveis de crescimento similares
àqueles apresentados nos últimos anos, ou de abrir novas unidades com a performance esperada, e, em razão disso, seus
futuros resultados operacionais podem não ser condizentes com aqueles obtidos nos últimos exercícios sociais. Desastres
naturais, incêndio, pandemias ou outros eventos extremos e fora do nosso alcance podem ter um impacto negativo nas
operações, nos projetos e na nossa capacidade de conduzir os negócios da Companhia. Nesses casos, podemos incorrer em
danos operacionais, financeiros e nas nossas instalações e infraestrutura, além de afetar negativamente a saúde e a
segurança dos nossos colaboradores e prestadores de serviços.
Caso a Companhia não seja capaz de manter ou aumentar seus níveis históricos de crescimento, o valor de mercado das
ações de emissão da Companhia poderá vir a ser adversamente afetado.

O desenvolvimento de novos e menos custosos exames de diagnósticos por imagem (incluindo a ressonância
magnética, que representa parcela significativa dos resultados operacionais da Companhia) ou de análises
clínicas, que possam ser realizados por médicos em seus próprios consultórios ou pelos próprios pacientes
(autoexame) pode afetar adversamente o resultado operacional e situação financeira da Companhia, bem
como tornar obsoletos os serviços prestados atualmente pela Companhia.
A indústria de exames de diagnósticos por imagem e de análises clínicas está em constante desenvolvimento técnico e busca
de inovação de novos produtos e serviços. Avanços na tecnologia podem resultar no desenvolvimento de novos exames de
diagnósticos por imagem (incluindo a ressonância magnética, que representa parcela significativa dos resultados operacionais
da Companhia) ou de análises clínicas que possibilitem sua realização diretamente por médicos em seus próprios
consultórios/clínicas ou pelos próprios pacientes em suas residências, que podem afetar adversamente o resultado
operacional da Companhia e, ainda, tornar obsoletos os atuais serviços prestados pela Companhia.
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A Companhia pode não ser capaz de expandir a prestação de serviços de exames laboratoriais, e a
terceirização de análise de amostras de exames laboratoriais da Companhia pode ter efeito adverso relevante
nos seus resultados e/ou na sua condição financeira caso tal contrato de prestação de serviços seja
descontinuado e a Companhia enfrente dificuldades de encontrar outro prestador de serviços para tal fim.
O plano de negócios da Companhia contempla crescimento substancial na prestação de serviços de exames laboratoriais.
No entanto, a capacidade de crescimento e realização de prestação de serviços de exames laboratoriais nas unidades da
Companhia depende de uma série de fatores que está fora de seu controle. Além disso, a Companhia não conta com Núcleo
Técnico Operacional (NTO) próprio com equipamento para análise de amostras, tendo terceirizado essa atividade para a
Associação de Fundo de Incentivo a Pesquisa – AFIP, por meio da celebração de um contrato de prestação de serviços. Na
hipótese de o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a AFIP para fins de terceirização de atividades
relacionadas a análise de amostras ser descontinuado e a Companhia não for capaz de substituir este prestador de serviço
sem que haja impacto na continuidade dos serviços de análises clínicas, os resultados e/ou a condição financeira da
Companhia poderão ser significativamente afetados de forma adversa, além de a Companhia ser obrigada a substituir o
terceirizado por ela contratado, o que poderá acarretar custos significativos para a Companhia, afetando de forma relevante
e adversa seus resultados operacionais e/ou sua condição financeira. Entretanto, conforme já divulgado em mercado, a
Companhia planeja possuir o seu NTO próprio a fim de mitigar este risco.

A Companhia depende, em certo grau, da expansão da oferta de serviços específicos, incluindo a contratação
de colaboradores e de empresas prestadoras de serviços médicos qualificados para a realização dos serviços
de medicina diagnóstica e pode não ser capaz de executar expansões e contratações na velocidade adequada
ou com os investimentos estimados.
Os serviços prestados pela Companhia ocorrem por meio de uma base de colaboradores (como técnicos de radiologia,
técnicos de enfermagem, entre outros) e de empresas prestadoras de serviços médicos, que utilizam principalmente os locais
e equipamentos da Companhia para o atendimento e relacionamento com pacientes e médicos, além de serviços prestados
pela Companhia de processamento e análise de apoio diagnóstico. O crescimento do volume de serviços prestados pela
Companhia pode trazer a necessidade de expansão da área de atendimento, de mais salas e máquinas para a realização de
exames, e da contratação de colaboradores e empresas prestadoras de serviços médicos. Dada a crescente concorrência por
mão de obra qualificada no Brasil, especialmente quando relacionada ao setor de saúde, e a necessidade de projetos para
ampliação da área existente, a Companhia pode não conseguir realizar a expansão da oferta na velocidade adequada para
atender a demanda por estes serviços ou dentro dos investimentos estimados, o que pode vir a afetar adversamente a
operação e, consequentemente, a geração de receita da Companhia.
Os negócios da Companhia dependem, em larga escala, da reputação de suas marcas junto a clientes, fontes
pagadoras e a comunidade médica das áreas geográficas em que atua. Caso a Companhia não seja capaz de
manter a reputação das marcas por ela utilizadas, os seus negócios poderão ser adversamente afetados.
A reputação da Companhia associada às suas marcas é fundamental para a manutenção de sua posição no segmento de
apoio e diagnóstico e de sua capacidade de atrair e manter clientes e fontes pagadoras, bem como de estabelecer parcerias
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com empresas, instituições, universidades e centros de pesquisas. Em razão disso, eventos que afetem negativamente as
marcas da Companhia, incluindo efeitos de eventos ocorridos antes de sua aquisição pela Companhia, podem levar a
descredenciamentos por pagadores de serviços médicos, a redução da procura por parte dos pacientes e de recomendações
por parte dos médicos solicitantes, o que por conseguinte pode afetar seus negócios de maneira adversa e,
consequentemente, seus resultados operacionais e condições financeiras.
A Companhia é parte de diversos contratos de financiamento, que são cruciais para o funcionamento de suas
atividades. A inadimplência nos termos de quaisquer dos financiamentos poderia levar, dentre outras
consequências, à excussão ou venda forçada dos ativos oferecidos em garantia de tais financiamentos,
incluindo equipamentos da Companhia utilizados para exames de diagnósticos por imagem ou de análises
clínicas. Um inadimplemento também pode levar ao vencimento antecipado de toda ou parte significativa das
dívidas da Companhia.
Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm covenants financeiros e outras obrigações que restringem a
habilidade da Companhia de realizar certas operações ou incorrer em dívidas adicionais. O não cumprimento de tais
obrigações ou violação dos covenants financeiros permitiria aos credores de tais dívidas declarar o inadimplemento, o que
poderia levar ao vencimento antecipado de toda ou parte substancial das dívidas da Companhia. Determinados empréstimos
possuem cláusulas financeiras restritivas (“Covenants”), incluindo a manutenção de índices financeiros e de liquidez, medidos
trimestralmente.
Existe um risco de que a Companhia não seja capaz de cumprir esse covenant ou outros covenants financeiros no futuro,
especialmente se a Companhia precisar incorrer em novos financiamentos como parte de sua estratégia de crescimento.
Ademais, a fim de garantir financiamentos que a Companhia realiza no curso normal de seus negócios, a Companhia tem
concedido garantias reais sobre equipamentos utilizados nas unidades de atendimento da Companhia, e pretende continuar
oferecendo garantias sobre os equipamentos no futuro, a fim de obter melhores condições de financiamento nas dívidas
incorridas. Qualquer inadimplência nestes financiamentos, não sanada nos prazos de cura previstos nos respectivos
contratos, poderá levar à execução ou venda forçada do equipamento médico que garante esses empréstimos, a suspensão
das operações das unidades de atendimento em que tais equipamentos médicos são usados, ou de outra forma prejudicar
a relação da Companhia com parceiros hospitalares e prejudicar a reputação da Companhia na comunidade médica, o que
pode vir a afetar adversamente a capacidade da Companhia em honrar seus compromissos.
As futuras aquisições da Companhia podem sofrer restrições ou podem não ser aprovadas pelo Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Devem ser submetidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) os atos de concentração econômica em
que, cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço,
faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750,0
milhões; e (ii) pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto
anual ou volume de negócios no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$75,0 milhões. A Lei de Defesa
da Concorrência também estabelece um regime prévio de análise de atos de concentração, de forma que a operação apenas
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poderá ser consumada após a aprovação pelo CADE, devendo ser preservadas as condições concorrenciais entre as empresas
envolvidas até o julgamento final. O CADE pode determinar que uma transação afeta negativamente as condições de
concorrência nos mercados em que a Companhia atua ou prejudica o bem-estar social e/ou prejudicar os consumidores
deste mercado. Nestes casos, o CADE pode rejeitar operações que a Companhia vier a realizar ou, ainda, aprová-las com
restrições, as quais podem ser estruturais (como, por exemplo, a alienação de ativos de empresas ou a retirada de marcas
do mercado) ou comportamentais (como cláusulas de compromisso e monitoramento do mercado). Qualquer dessas decisões
pode afetar adversamente os resultados das operações da Companhia e sua condição financeira e, consequentemente, o
valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de realizar associações no momento e em condições, termos ou preços
desejados. Adicionalmente, tais associações podem não trazer os resultados que a Companhia espera e/ou a
Companhia pode não ser capaz de integrá-las com sucesso aos seus negócios.
O sucesso das associações que a Companhia realiza depende, principalmente, da sua capacidade de identificar oportunidades
de novos prestadores de SADTs, seja em novos mercados ou em mercados nos quais a Companhia já atua, negociar
associações ou parcerias com tais prestadores, e de integrá-los de forma satisfatória aos seus negócios. A Companhia pode
não ser capaz de identificar novos SADTs que correspondam às suas expectativas, seja em razão de condições e preços não
aceitáveis ou menos favoráveis, ou em virtude da ausência de oportunidades estratégicas em dado momento (inclusive em
decorrência de consolidação no setor), devido a restrições regulatórias, dentre outros fatores. Adicionalmente, a geração de
caixa oriunda de atividades operacionais não tem sido, e provavelmente não será no futuro, suficiente para suportar os
planos de expansão da Companhia, sendo necessário que a Companhia incorra em dívidas adicionais ou emita ações
adicionais para financiar seu crescimento. Caso a Companhia não seja capaz de obter financiamentos, ou de obtê-los a
custos aceitáveis, existe risco de que os planos de negócios e de crescimento da Companhia tenham que ser revisados,
afetando adversamente os resultados operacionais e condições financeiras da Companhia, bem como o preço de mercado
das ações da Companhia.
A integração de novos SADTs aos negócios da Companhia apresenta uma série de riscos e desafios, incluindo: (i) a absorção
de diversas operações, serviços, processos e tecnologias das sociedades adquiridas, com a exclusão de estruturas
redundantes, (ii) a possibilidade de perda ou não absorção de clientes, empregados, colaboradores, e distribuidores das
sociedades adquiridas, (iii) a manutenção das operações, serviços, processos e unidades de atendimento, especialmente em
decorrência da situação das locações e propriedades das unidades estabelecidas anteriormente à associação, que, em
determinados casos, estão pendentes de regularização quanto a titularidade dos imóveis e regularidade do contrato de
locação; (iv) o comprometimento na gestão dos negócios existentes, inclusive se determinada integração se apresentar mais
complexa do que o esperado, consumindo mais recursos e demandando tempo e esforços adicionais da nossa administração;
(v) a possibilidade de surgimento de contingências relevantes não identificadas no processo de investigação legal e financeira
ou de excessivos processos propostos por empregados e colaboradores dispensados no contexto da aquisição e outras
obrigações de indenização nos termos dos respectivos contratos, e (vi) a impossibilidade de aproveitar o ágio gerado em tais
aquisições para fins fiscais ou o eventual questionamento de tal aproveitamento por autoridades fiscais.
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Caso a aquisição dos novos SADTs seja realizada a preços considerados altos, os resultados dessas aquisições podem ficar
aquém do esperado. Além disso, caso as integrações de novos serviços não tragam os benefícios esperados e/ou a
Companhia esteja sujeita a qualquer dos demais fatores descritos acima, os negócios e a qualidade dos serviços da
Companhia poderão ser prejudicados, com o consequente impacto negativo em seus resultados e no valor de mercado das
ações da Companhia.
Por fim, em razão das aquisições e do crescimento orgânico da Companhia, as demonstrações financeiras consolidadas e
outras informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência podem não ser comparáveis às demonstrações ou
informações financeiras dos anos fiscais ou períodos fiscais anteriores, o que pode vir a afetar a capacidade de seus
investidores de identificar tendências futuras e potenciais prospecções negativas.
Disputas societárias na Companhia ou suas controladas podem afetar adversamente o resultado operacional
e situação financeira da Companhia.
A Companhia manteve desde seu início um plano de expansão com foco em fusões e aquisições, o que pode aumentar o
risco do surgimento de disputas societárias envolvendo seus sócios. Tais disputas poderão implicar em custos à Companhia
ou suas controladas bem como acarretar interrupções nos negócios de tais sociedades. Adicionalmente, disputas societárias
poderão acarretar a perda de parceiros estratégicos, o que pode afetar adversamente os resultados operacionais da
controlada envolvida. Por conseguinte, o resultado operacional e a situação financeira da Companhia e/ou de suas
controladas poderão ser afetados de forma adversa.
Falhas no funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia podem comprometer as
suas operações e afetá-la adversamente.
As operações da Companhia são altamente informatizadas. Os sistemas de tecnologia da informação da Companhia estão
presentes na esfera administrativa de seus negócios e em cada etapa de suas operações, compreendendo não só o
agendamento de exames e procedimentos, como o transporte de amostras, as análises técnicas dos resultados e a divulgação
desses resultados, a contabilização das receitas da Companhia e custos, dentre outras etapas. O regular funcionamento dos
sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser comprometido em virtude de caso fortuito, falhas humanas e
de programação, bem como em razão da infraestrutura da Companhia e/ou dos prestadores de serviços de datacenter, além
de outros eventos de força maior, como incêndios, explosões, desastres naturais, e quaisquer outros fatores ou incidentes
alheios ao seu controle, o que pode afetar negativamente o valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser corrompida por
programadores experientes ou hackers, que podem não só prejudicar o regular funcionamento de tais sistemas como
apropriar-se indevidamente das informações confidenciais da Companhia e/ou de seus clientes e fontes pagadoras. Qualquer
dos fatores acima pode afetar a confiança na Companhia por seus clientes e suas fontes pagadoras, sujeitando a Companhia
a eventuais processos judiciais. Todas as situações descritas acima podem provocar impactos adversos sobre os resultados,
a situação financeira e o valor de mercado das ações da Companhia.
A Companhia pode ser adversamente afetada por litígios relacionados à responsabilidade civil em razão da
execução e/ou resultados de exames de diagnóstico por imagem ou análises clínicas que realiza.
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De um modo geral, prestadores de serviços envolvidos na execução de exames diagnósticos figuram em processos judiciais
nos quais se alega negligência, imprudência, imperícia, dentre outros casos de imputação de responsabilidade civil
profissional. Ademais, em grande parte dos casos, os clientes da Companhia podem se valer das normas de proteção ao
consumidor, especialmente com base na Lei n.º 8.078 (“Código de Defesa do Consumidor”) e regras processuais especiais,
tais como a inversão do ônus da prova, responsabilização objetiva e responsabilidade solidária por danos causados por
empresas prestadoras de serviços médicos que a Companhia contrata. Caso não seja obtido êxito, a Companhia será obrigada
ao pagamento de quantias, determináveis conforme o caso, a título de indenização e perdas e danos. Eventual litígio em
que a responsabilidade civil seja invocada também pode afetar adversamente a reputação da Companhia e,
consequentemente, a sua base de clientes e fontes pagadoras. Ações judiciais relacionadas a questões de responsabilidade
civil profissional poderão afetar financeiramente, de modo adverso, a Companhia, além de afetar significativamente sua
reputação e, potencialmente levar a uma diminuição do seu volume de clientes e fontes pagadoras e, consequentemente, à
redução da sua receita operacional bruta, afetando adversamente os negócios e resultados e, consequentemente, o valor
de mercado das ações da Companhia.
Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis podem afetar adversamente a condição financeira, os
resultados operacionais ou a reputação da Companhia
A Companhia é ré em diversas ações judiciais e administrativas, nas esferas fiscais, cíveis e trabalhistas, cujos resultados
não se pode garantir que serão favoráveis. As provisões constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total
decorrente dos processos. Adicionalmente, podemos estar sujeitos a contingências por outros motivos que nos obriguem a
dispender valores significativos. No caso de decisões judiciais desfavoráveis à Companhia, especialmente em processos
envolvendo valores relevantes, causas conexas e ações coletivas (incluindo as descritas nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7
deste Formulário de Referência), que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de negócios conforme
inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso nos resultados da Companhia, bem como os negócios, a situação
financeira e o valor de mercado das ações da Companhia podem ser adversamente afetados. Para mais informações a
respeito dos processos judiciais e administrativos nos quais somos parte, vide seção 4.3 e seguintes deste Formulário de
Referência.
Os resultados da Companhia poderão ser afetados pela não obtenção ou não renovação, em prazo adequado,
de licenças, alvarás e demais autorizações aplicáveis, necessárias para o desenvolvimento das atividades em
seus estabelecimentos.
As atividades desenvolvidas pela Companhia, bem como os imóveis que ela ocupa ou pode vir a ocupar estão sujeitos a
obtenção de licenças, alvarás e demais autorizações aplicáveis, dentre outros, a depender do município em que a unidade
está ou pretende ser instalada. A Companhia não pode assegurar que obterá todas as licenças ou a renovação de licenças
existentes nos prazos adequados. A Companhia também não pode assegurar que a obtenção destas licenças ocorrerá dentro
do cronograma previsto para abertura de novos estabelecimentos ou que terá todas as licenças exigidas para os
estabelecimentos já existentes. A falta de qualquer destas licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação pode
implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas até o encerramento das atividades desenvolvidas no
respectivo imóvel ou, no caso de novos estabelecimentos, a Companhia pode ser impedida de iniciar suas atividades. A
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imposição dessas penalidades, em especial o fechamento de determinadas unidades consideradas relevantes, poderá ter
efeito adverso nos resultados operacionais da Companhia e, consequentemente, o valor de mercado das ações de emissão
da Companhia.
A Companhia pode precisar se adequar e aprimorar determinados procedimentos e controles internos.
Os auditores independentes da Companhia podem vir a apontar deficiências de controles internos observadas durante o
processo de auditoria externa das demonstrações financeiras. Vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência para mais
informações sobre as deficiências e recomendações dos auditores independentes.

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Os interesses de acionistas controladores poderão conflitar com os interesses dos demais acionistas.
Acionistas Controladores têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de
Administração e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência dos acionistas, incluindo
operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos e o montante e a ocasião
para distribuição de dividendos ou remunerações de capital similares, ressalvadas as exigências de distribuição de dividendo
mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Acionistas Controladores poderão ter interesse em realizar
aquisições, alienações, buscar financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos
seus outros acionistas.
A Companhia não pode assegurar que seus Acionistas Controladores irão agir de forma consistente com os melhores
interesses dos acionistas minoritários.
Para mais informações sobre o controle da Companhia e os acordos de acionistas em vigor, veja o item 15 deste Formulário
de Referência.

c) às ações de emissão da Companhia
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações emitidas pela Companhia
em curto espaço de tempo, pode fazer com que o preço de mercado das ações emitidas pela Companhia
diminua, ainda que temporariamente.
O preço de mercado das ações emitidas pela Companhia poderá cair caso haja emissão ou venda de quantidade substancial
das ações emitidas pela Companhia pelos acionistas detentores de participações significativas ou caso haja percepção de
que ocorrerá esta venda.
Futuras emissões de valores mobiliários pela Companhia podem resultar na diluição da participação dos atuais
detentores das ações ordinárias de sua emissão.
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A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de capitais, por meio de
operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de
recursos adicionais, desde que devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em ofertas públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com a exclusão do direito
de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária dos seus atuais acionistas no capital
social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica
dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
Os diretores, gerentes e empregados de alto nível da Companhia e de suas subsidiárias serão beneficiários de
um Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas. Este plano pode fazer com que tais diretores,
gerentes e empregados de alto nível da Companhia e de suas subsidiárias almejem retornos no curto prazo,
o que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram retornos no longo prazo em seus
investimentos em Ações da Companhia.
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019 (alterado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 27 de abril 2020), dentre outras matérias, foi aprovado pelos acionistas da Companhia o atual
Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas (“Plano”). Para maiores informações acerca do Plano, vide o item
13 deste Formulário de Referência. O Plano representa benefício atrelado ao preço das Ações da Companhia, motivo pelo
qual os interesses dos beneficiários eleitos podem ficar excessivamente vinculados à cotação das Ações de emissão da
Companhia, visando à obtenção da valorização imediata, no curto prazo, o que pode conflitar com os interesses dos acionistas
que procuram obter retornos a longo prazo de seu investimento em Ações da Companhia e afetar seus resultados e o valor
de mercado das suas Ações.
A perda de membros de nossa alta administração, ou a incapacidade da Companhia de atrair e manter pessoal
adicional para integrá-lo, pode ter um efeito adverso material sobre as atividades, a situação financeira e os
resultados operacionais da Companhia.
A condução das operações da Companhia é em grande parte dependente das contribuições das pessoas chave da sua alta
administração. A Companhia não pode assegurar ser bem-sucedida na atração e/ou retenção de membros da alta
administração. A perda de qualquer dos membros da alta administração da Companhia ou a sua incapacidade de atrair e
contratar outros executivos para integrá-la poderá afetar adversamente a capacidade de implementação e manutenção da
estratégia de negócio da Companhia, com impacto negativo sobre sua situação financeira e seus resultados operacionais.
d) às suas controladas e coligadas
A Companhia participa direta ou indiretamente do capital social de algumas sociedades, as quais estão sujeitas aos mesmos
Fatores de Riscos descritos neste item 4.1.
e) a seus fornecedores
A Companhia conta com número limitado de fabricantes de equipamentos médicos, bem como de
fornecedores de insumos necessários às atividades da Companhia.
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Muitos dos equipamentos médicos usados nas unidades de atendimento da Companhia são altamente complexos e
produzidos por um número limitado de fabricantes de equipamentos. Estes fabricantes de equipamentos fornecem
treinamento sobre a boa forma de operar os equipamentos médicos para os profissionais médicos que trabalham nas
unidades de atendimento da Companhia, bem como dão treinamento de serviços de manutenção e reparação de tais
equipamentos. Qualquer interrupção no fornecimento de aparelhos médicos ou serviços a partir destes fabricantes, incluindo
como resultado de falha por qualquer um desses fabricantes na obtenção de consentimentos de terceiros necessários e
licenças para a propriedade intelectual utilizadas no equipamento que fabricam, pode retardar o desenvolvimento de novas
unidades de atendimento ou afetar negativamente o funcionamento das unidades de atendimento existentes, e pode ter
efeito material adverso sobre os negócios, a condição financeira e os resultados de operações da Companhia.
A Companhia está sujeita a eventuais atrasos motivados por greves, acidentes, incêndios, casos fortuitos e
casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos e na Receita Federal ou na Polícia Federal.
Uma parcela dos insumos que a Companhia utiliza em suas operações, tais como reagentes, filmes e outros materiais, é
produzida ou fabricada no exterior e importada por seus fornecedores para revenda no mercado nacional. Desta forma,
eventuais greves, acidentes, incêndios, casos fortuitos e casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos, e na
Receita Federal ou na Polícia Federal podem afetar a disponibilidade desses insumos, o que pode afetar adversamente a
capacidade da Companhia de desenvolver seus negócios, e consequentemente, seus resultados, sua situação financeira e o
valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
O código de conduta da Companhia e os controles internos da Companhia podem falhar ou não ser suficientes
para evitar violações e práticas irregulares por parte de seus administradores, empregados e fornecedores, o
que pode gerar multas regulatórias, indenizações trabalhistas, indenizações ambientais e danos à reputação
da Companhia.
A Companhia está sujeita a violações de seu Código de Conduta e Ética dos Negócios (“Código de Conduta”), em decorrência
de conduta nos negócios e ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus empregados,
fornecedores e demais colaboradores. O Código de Conduta da Companhia faz referência à Política de Anticorrupção, que
deve ser adotada por todos os seus profissionais e terceiros relacionados. O Código de Conduta é obrigatoriamente assinado
por todos os funcionários na admissão e está disponível no site de RI da Companhia. A Companhia promove treinamento de

compliance e anticorrupção com seus funcionários e terceiros. A Companhia também conta com um canal de denúncias
gerenciado por uma empresa terceira, onde relatos de violações às leis, políticas e ao Código de Conduta podem ser
realizados por funcionários e terceiros de forma anônima. O descumprimento das leis aplicáveis, dos contratos celebrados e
de outras normas por parte dos administradores, empregados, fornecedores e demais colaboradores pode resultar em multas
e indenizações nas esferas administrativa, civil, penal, trabalhistas, ambientais, quarteirização da cadeia produtiva e
condições de segurança impróprias, bem como a perda de licenças operacionais com a consequente responsabilização
subsidiária ou solidária, e prejuízos à reputação da Companhia. Todas as circunstâncias descritas acima podem impactar
negativamente os negócios, os resultados e a situação financeira da Companhia, bem como o valor de mercado das ações
de emissão da Companhia.
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f) a seus clientes
Parcela significativa da receita da Companhia decorre dos contratos celebrados com operadoras de planos de
saúde.
O resultado das operações da Companhia depende significativamente dos contratos que a Companhia mantém com
operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas. Nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde (“ANS”), no âmbito de
suas atribuições, regulamenta determinadas condições aplicáveis às relações contratuais entre operadoras de planos de
assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde, como a Companhia. O descumprimento da regulamentação da ANS
no tocante aos requisitos obrigatórios dos contratos pode gerar a rescisão de contratos celebrados em afronta a sua
regulamentação, o que pode vir a afetar adversamente a operação da Companhia e, consequentemente sua geração de
receita.
O setor privado de saúde adota amplamente contratos com prazo indeterminado de duração, que, por definição, são passíveis
de encerramento a qualquer momento, por qualquer das partes, geralmente após encaminhamento de simples notificação
prévia sem imposição de penalidade. Esse modelo de negócio confere considerável poder de negociação às operadoras de
planos de saúde, especialmente em relação aos preços dos serviços que a Companhia presta quando das renegociações
destes contratos, que geralmente ocorrem anualmente. Além disso, as operadoras de planos de saúde têm concentrado
esforços para reduzir os seus custos operacionais. A Companhia não pode garantir que será capaz de suportar as pressões
que eventualmente sofrerá das operadoras de planos de saúde para reduzir ou não reajustar os preços praticados, ou
reajustá-los de maneira que não seja compatível com seus custos.
Adicionalmente, a ANS tem o poder de limitar o percentual máximo de reajuste dos seguros ou planos de saúde individuais
oferecidos pelas operadoras de planos de saúde.
Caso a ANS imponha restrições adicionais a esses reajustes, as operadoras de planos de saúde poderão criar pressões sobre
os preços que a Companhia pratica para proteger as suas margens de lucro. Caso, por qualquer razão, a Companhia não
seja capaz de manter os contratos com as operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas, ou até mesmo de substituílos por contratos semelhantes, ou renegociá-los em condições favoráveis ou ao menos compatíveis com seus negócios, os
seus resultados podem ser adversamente afetados e, consequentemente, o mesmo pode ocorrer em relação ao valor de
mercado das ações da Companhia.
A Companhia também presta serviços a entidades governamentais, inclusive a hospitais integrantes do Sistema Único de
Saúde (“SUS”), bem como gerencia e opera serviços de apoio ao diagnóstico por imagem, por meio de uma parceria público
privada (“PPP”) celebrada com o Governo do Estado da Bahia. Com relação a esses contratos cuja fonte pagadora é o Poder
Público, o contingenciamento de verbas públicas, agravado pela crise econômica e política atual, pode gerar atrasos nos
pagamentos devidos ou ainda dificuldades adicionais na cobrança de tais valores, o que pode vir a afetar adversamente a
operação e, consequentemente, a geração de receita da Companhia.
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Atrasos ou recusas generalizadas de fontes pagadoras públicas ou privadas para realizar os pagamentos que
são devidos à Companhia, bem como a dificuldade em renegociar com tais fontes pagadoras públicas ou
privadas reajustes decorrentes de inflação, podem afetar adversamente a Companhia.
A cobrança pelos SADTs no Brasil é operacionalmente complexa. Na maioria dos casos, as fontes pagadoras do setor no qual
a Companhia atua exigem a apresentação, juntamente com os instrumentos de cobrança, de relatórios e documentos sobre
os serviços prestados, cujo conteúdo, muitas vezes, varia de forma significativa. No caso da Companhia, essa cobrança
torna-se ainda mais complexa pelo número expressivo de fontes pagadoras que atualmente atende. Além disso, a correção
de certas informações depende de outras informações que não estão sob o controle da Companhia, como, por exemplo, o
tipo de plano de saúde adquirido pelos beneficiários, clientes de operadoras de planos de saúde. Em razão disso, a Companhia
não pode garantir que será capaz de processar e encaminhar às suas fontes pagadoras, em tempo hábil, os instrumentos
de cobrança e os relatórios que os acompanham, ou, ainda, que as suas fontes pagadoras não questionarão os valores
cobrados e/ou os serviços prestados. Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá repassar às fontes
pagadoras os reajustes decorrentes de inflação. Tais dificuldades poderão ocasionar atrasos ou recusas, bem como
diminuição na realização de pagamentos, total ou parcialmente. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que esses
atrasos ou recusas não decorrerão de anomalias relevantes nos negócios de operadoras de planos de saúde que motivem a
ANS a determinar a alienação das respectivas carteiras de beneficiários, os seus regimes de direção fiscal ou técnica, a sua
liquidação extrajudicial ou, em casos mais graves, a sua falência ou liquidação judicial. Atrasos ou recusas generalizadas por
parte das fontes pagadoras da Companhia quanto ao pagamento dos valores que lhe são devidos podem afetar adversamente
os negócios da Companhia, seus resultados e, consequentemente, o valor de mercado das ações da Companhia.
g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
A Companhia enfrenta concorrência significativa, incluindo a concorrência por preços, o que poderá vir a
afetar adversamente a participação da Companhia no mercado e o resultado de operações.
A Companhia enfrenta grande concorrência na captação de clientes, bem como na contratação com planos privados de
saúde e com hospitais, em concorrências públicas, na manutenção do reconhecimento de suas marcas entre a classe médica.
O mercado de análises clínicas e de diagnósticos por imagem apresenta intensa concorrência, tanto em termos de preço
como em termos de serviço. De acordo com a ANS, ao final de 2018 havia mais de 19.000 prestadores atuantes no mesmo
segmento da Companhia, vários dos quais estão estabelecidos em regiões metropolitanas nas quais a Companhia opera.
No mercado brasileiro de serviços de apoio médico, clientes que possuem cobertura de planos privados de saúde geralmente
podem escolher livremente qualquer empresa prestadora de SADT com a qual o seu plano de saúde tenha contrato para a
realização de exames. Se a Companhia não for capaz de manter a fidelidade de seus clientes às suas marcas, ou se a
Companhia não conseguir manter o padrão nos serviços prestados, a preços competitivos de mercado, ela pode vir a perder
participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser adversamente afetado, com consequente impacto no
valor de mercado de suas ações. Manter a reputação da Companhia entre a classe médica, e conseguir prestar serviços
diferenciados daqueles prestados por concorrentes, é crucial para o sucesso da Companhia. O mesmo ocorre com os serviços
de atendimento a laboratórios SADT, tendo em vista que, caso a Companhia não consiga manter os preços praticados em
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patamares competitivos, ela poderá vir a perder participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser
adversamente afetado.
Adicionalmente, no que se refere aos contratos com planos de saúde celebrados pela Companhia, além da qualidade do
serviço que a Companhia presta, o preço é um fator extremamente importante na escolha das empresas prestadoras de
serviços auxiliares de diagnóstico pelos planos de saúde. Grandes empresas prestadoras de SADT, como as que competem
com a Companhia em seus mercados, podem ser capazes de aumentar a eficiência econômica, entre outros meios, por meio
da realização de exames automatizados realizados em grande escala, aumentando o seu potencial competitivo na
concorrência por preços. Conforme a competição aumenta no segmento de atuação da Companhia, outras empresas poderão
procurar expandir seus negócios, criando uma maior pressão para a elevação dos preços de aquisições de sociedades e uma
maior pressão para a diminuição no preço dos serviços. Essa expansão se verifica também na verticalização das operações
dessas empresas, principalmente, por meio da aquisição de prestadores de serviços de medicina diagnóstica, e instalação
de novos hospitais com capacidade para prestar serviços de medicina diagnóstica e de análises clínicas.
Em razão disso, caso a Companhia não seja capaz de aumentar sua eficiência econômica de maneira proporcional ao
crescimento do mercado, o resultado de suas operações poderá ser adversamente afetado em decorrência da concorrência
de preços, com consequente impacto no valor de mercado de suas ações.
Além disso, se um ou mais planos de saúde rescindirem os contratos que a Companhia mantém, por entenderem que a
política de preços da Companhia não seja competitiva, o resultado das operações da Companhia também poderá ser
adversamente afetado, com consequente impacto no valor de mercado de suas ações.
Eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas pela Companhia.
O setor de medicina diagnóstica está em processo de crescimento e consolidação, sendo que neste processo competimos
com concorrentes com grande disponibilidade de recursos financeiros. Caso nossos concorrentes sejam mais bem-sucedidos
na implementação de suas estratégias de expansão de atividades, isso pode afetar nossa capacidade de concluir novas
associações com as empresas alvo que identificarmos, com impacto adverso sobre nossa estratégia de crescimento, bem
como intensificar o poder de mercado destes concorrentes, com impacto adverso sobre nossa capacidade de competir neste
mercado.
Os negócios da Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades governamentais para as quais
a Companhia presta serviços alterarem ou terminarem antecipadamente os contratos que mantêm com a
Companhia.
A Companhia tem participado e poderá continuar a participar de processos licitatórios para prestação de seus serviços à
entes da Administração Pública, e, por isso, está suscetível aos riscos inerentes aos contratos administrativos. As leis
brasileiras que regem a contratação de particulares por entes públicos determinam alguns procedimentos e formalidades
para a contratação de prestadores de serviços privados. Ademais, a legislação brasileira permite que uma entidade
governamental rescinda ou altere contratos unilateralmente com os prestadores de serviços em certas circunstâncias. Por
conta disso, a Companhia não pode assegurar que os objetos dos contratos vigentes, dentre os quais o contrato de concessão
firmado no âmbito da parceria público-privada estabelecida com o Estado da Bahia, serão renovados dentro dos limites da
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lei, ou novamente contratados por meio de licitação pública e, se sim, que os termos e condições do novo contrato serão
favoráveis. Vale ressaltar que em caso de extinção dos contratos, em especial dos contratos de concessão, retornam ao
poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital
e estabelecido no contrato. Ademais, em caso de descumprimento contratual, a Companhia poderá estar sujeita à aplicação
de penalidades administrativas que poderão variar de multa pecuniária até suspensão temporária de participação em
licitação, bem como à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Dessa forma, os
negócios da Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades governamentais para a qual a Companhia presta
serviços, dentre os quais o Estado da Bahia, alterarem ou terminarem antecipadamente os contratos que mantêm com a
Companhia ou, ainda, caso a Companhia seja penalizada administrativamente.
h) à regulação dos setores em que o emissor atue
Mudanças ou alteração na interpretação na legislação e regulamentação aplicável à Companhia e a
determinados aspectos de suas operações pode causar um efeito adverso para a Companhia.
O setor brasileiro de SADT está sujeito à aplicação de legislação e regulamentação específica, bem como supervisão e
envolvimento de autoridades ou agências reguladoras brasileiras, nas esferas federal, estadual e municipal no que se refere,
dentre outros, à regulamentação relacionada a vigilância sanitária, meio ambiente, regulamentação profissional específica e
regulamentação de funcionamento das instalações da Companhia, conforme descrito no item 7.5 deste Formulário de
Referência. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem impor à
Companhia sanções administrativas e penais, bem como responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível
por eventual inobservância da legislação, sem prejuízo da responsabilização em âmbito civil e criminal. A contratação de
terceiros para proceder à destinação final ambientalmente adequada de resíduos não exime a responsabilidade da
contratante por eventuais danos ambientais causados por tais terceiros.
Com relação aos órgãos de regulamentação profissional, todas as unidades de laboratórios de análises clínicas e patologia
clínica, postos de coleta descentralizados e centros de diagnósticos devem ser registrados junto ao conselho profissional que
regula a atividade e devem manter um profissional legalmente habilitado como responsável técnico
A Companhia celebra contratos com empresas médicas, que prestam serviços nas áreas de diagnósticos por imagem. Essa
prática já foi e continua sendo alvo de questionamentos, conforme descrito nos itens 4.3 e 4.6 deste Formulário de
Referência, e eventuais decisões desfavoráveis ou alterações legais e/ou regulatórias, podem afetar negativamente a
Companhia. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que empregados ou sócios de tais sociedades não tentarão
reconhecer vínculo empregatício por meio do ajuizamento de reclamações trabalhistas, como não pode garantir que o
Ministério Público do Trabalho não promova ações coletivas para referido reconhecimento, ou ainda que o Ministério do
Trabalho e Emprego não autue a Companhia tendo por objeto referido conhecimento de vínculo de emprego e reflexos de
natureza previdenciária, o que pode afetar negativamente os resultados da Companhia.
Adicionalmente, o regular funcionamento dos imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a ocupar estão sujeitos à obtenção
e manutenção de licenças e alvarás de instalação e funcionamento, bem como para a coleta, depósito ou armazenamento,
utilização de equipamentos, importação de mercadorias e materiais biológicos, manuseio, tratamento, transporte, descarte
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de resíduos contaminantes, produtos perigosos, materiais radioativos e produtos químicos controlados, além dos resíduos
sanitários conforme determinado pelas das competentes autoridades brasileiras. Caso autoridades ou agências reguladoras
brasileiras adotem interpretações mais restritivas ou alterações sobre essas leis e regulamentos, tais interpretações mais
restritivas ou alterações podem impactar de forma desfavorável o setor de atuação da Companhia. A imposição de normas
e a eventual incapacidade da Companhia de cumprir integralmente as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades
podem afetar negativamente seus negócios, resultados e situação financeira e, consequentemente, o valor de mercado de
suas ações.
A Companhia pode ser afetada pela imposição de leis e normas regulamentares proibindo ou restringindo as
atividades de terceirização.
No Brasil há discussões judiciais acerca da possibilidade de terceirização da atividade-fim das tomadoras de serviços. Nesse
aspecto, uma vez que utilizamos da prestação de serviços terceirizados, se forem promulgadas novas leis ou adotadas novas
posições jurisprudenciais que proíbam, restrinjam ou dificultem a terceirização, os negócios da Companhia poderão ser
adversamente afetados, com consequente impacto nos seus resultados, situações financeiras e no valor de mercado das
ações da Companhia.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais da
Companhia.
Os Governos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, regularmente implementam alterações no regime fiscal que afetam
a Companhia e suas controladas. Essas alterações incluem a imposição de novos tributos, mudanças nas alíquotas e,
ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária, o que poderá, por
sua vez, influenciar a lucratividade e afetar adversamente os preços dos itens ligados ao mercado de saúde, podendo
impactar, consequentemente, no resultado financeiro da Companhia. Dessa forma, não há garantias de que a Companhia
será capaz de manter seus preços, seu fluxo de caixa projetado ou sua lucratividade, se ocorrerem aumentos significativos
nos tributos aplicáveis às operações e atividades da Companhia.
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente os resultados da
Companhia.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) possui e divulga uma agenda para aprovação de novos pronunciamentos
contábeis, sobre a qual a Companhia não tem controle e que pode ser alterada. Dessa forma, a Companhia não pode prever
quais serão os novos pronunciamentos contábeis a serem emitidos. Em razão disso, futuras demonstrações contábeis
elaboradas pela Companhia poderão eventualmente vir a ser alteradas de maneira relevante em decorrência de diversos
pronunciamentos contábeis previstos pelo CPC e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
i) aos países estrangeiros onde o emissor atue
Não aplicável, uma vez que a Companhia não atua em outros países.
j) a questões socioambientais
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Eventuais acidentes relacionados a descarte de resíduos sólidos podem resultar em multas e indenizações
significativas à Companhia e afetar sua reputação
As atividades da Companhia geram resíduos potencialmente infectantes, radioativos e químicos que necessitam de
tratamento e descarte específicos. A Companhia pode sofrer multas e sanções nas esferas administrativas, por conta de
eventual descumprimento da legislação ambiental, e penal, em um eventual acidente que venha a causar contaminação do
meio ambiente e afete a população, além de responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível e do
comprometimento de sua imagem e reputação.
Ainda que o acidente seja causado por alguma empresa especializada na coleta, transporte e destinação adequada de
resíduos sólidos contratada pela Companhia, podendo ser objetiva e solidariamente responsabilizada por eventuais danos
ambientais causados pelos terceiros contratados.

k) a questões macroeconômicas
Surtos de doenças transmissíveis em escala global têm acarretado medidas diversas cujos efeitos podem levar
a maior volatilidade no mercado de capitais global e à potencial desaceleração do crescimento da economia
brasileira.
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo da COVID-19) podem ter um efeito adverso no mercado de capitais
global (incluindo o mercado de capitais em que ações da Companhia são negociadas), na economia global (incluindo a
economia brasileira) e na cotação das ações de emissão da Companhia. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais
ou globais, como zika vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1
(influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome
respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da economia dos países em que essas doenças se
propagaram.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da COVID-19, cabendo aos
seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. O surto
da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como
consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho e espaços públicos, como shopping centers e restaurantes, interrupções na cadeia de suprimentos, o que
ocasionou na redução de consumo de uma maneira geral pela população. Essa diminuição pode resultar na volatilidade no
preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente podem ter um efeito adverso relevante na economia
global e na economia brasileira.
Ademais, a redução e/ou mesmo suspensão do funcionamento dos órgãos da administração pública e a suspensão do trâmite
de processos administrativos e judiciais, podem impactar adversamente no resultado originalmente previsto pela Companhia,
especialmente quanto à realização de seus ativos vinculados a processos administrativos e/ou judiciais, tais como aqueles
pendentes de análise em pedidos de ressarcimento e/ou de restituição de tributos, levantamento de garantias e depósitos
judiciais, créditos reconhecidos por decisões judiciais, dentre outros. Este fator também poderá acarretar atrasos na
renovação e na emissão de certidões negativas de débitos relativos a créditos tributários e à dívida ativa da União, Estados
e Municípios, bem como na entrega de obrigações acessórias perante os órgãos competentes, o que eventualmente poderá
afetar adversamente as atividades da Companhia e de suas controladas.

PÁGINA: 36 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas, como a COVID-19, pode ter
impacto adverso relevante nos mercados, principalmente no mercado acionário. Consequentemente, a adoção das medidas
descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto da COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e
no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações
na B3 durante o mês de março de 2020. Dessa forma, as ações da Companhia podem apresentar uma maior volatilidade,
impactando seus investidores de maneira negativa.
Adicionalmente, é importante frisar que os impactos da pandemia de COVID-19 nos negócios (e, por consequência, no
mercado acionário e na Companhia) podem continuar a ocorrer a depender dos desenvolvimentos futuros do agente
etiológico causador da doença; esses desenvolvimentos são altamente incertos, imprevisíveis e dependentes de vários fatores
além de controle humano. Assim sendo, vislumbra-se a possibilidade de ondas adicionais de surtos — com novas variantes
mais ou menos agressivas e/ou contagiosas —, de modo que a intensidade da desaceleração econômica resultante de ações
tomadas, ou a serem tomadas, por autoridades governamentais em resposta à pandemia, são igualmente imprevisíveis,
especialmente considerando que tanto a gravidade da doença quanto o plano de ação das autoridades locais dependerão
de inúmeras incógnitas.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos mundiais
pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo
os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores
mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no
futuro em termos aceitáveis.
O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia, podem afetar adversamente a economia brasileira,
os negócios da Companhia e o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de
emissão da Companhia.
O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras pode ser influenciado, em diferentes medidas, pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos Estados Unidos, China e União Europeia, de países da
América Latina e de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode, diante
da perspectiva envolvendo os contornos do evento, causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários de emissores brasileiros, em especial, aqueles negociados em bolsa de valores. Potenciais crises nos Estados
Unidos, China e União Europeia, ou nos países de economia emergente podem, dependendo da dimensão de seus efeitos,
reduzir, em certa medida, o interesse dos investidores nos valores mobiliários dos emissores brasileiros, inclusive os valores
mobiliários de emissão da Companhia. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por
determinadas flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices
de ações norte-americanos. Isso poderia prejudicar o preço das ações da Companhia, além de dificultar ou impedir totalmente
seu acesso ao mercado de capitais e ao financiamento de operações da Companhia no futuro em termos aceitáveis, ou sob
quaisquer condições.
Além disso, em 7 de novembro de 2020, Joseph Biden venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos da América e em
20 de janeiro de 2021 assumiu o cargo como o 46º Presidente dos Estados Unidos da América. A Companhia não tem
controle e não pode prever o efeito da administração de Biden ou de suas políticas. Tais acontecimentos, bem como
potenciais crises e outras formas de instabilidade política deles decorrentes ou quaisquer outros acontecimentos não
previstos, podem afetar adversamente a Companhia e o valor de mercado de suas ações. O Presidente dos Estados Unidos
da América tem poder considerável para determinar políticas e ações governamentais que podem gerar um efeito adverso
relevante na economia global e na estabilidade política global. A Companhia não pode assegurar que o novo governo
implementará políticas destinadas a promover a estabilidade macroeconômica, a disciplina orçamental e os investimentos
nacionais e estrangeiros, o que pode ter um efeito adverso relevante no mercado financeiro e no mercado de valores
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mobiliários no Brasil, bem como nas empresas brasileiras, incluindo a Companhia, e nos valores mobiliários de titularidade
de emissores brasileiros.
Fatores relacionados à geopolítica internacional também podem afetar adversamente a economia brasileira e, por
consequência, o mercado de capitais. O conflito envolvendo a Federação Russa e a Ucrânia, por exemplo, traz como risco
uma nova alta nos preços dos combustíveis e do gás; ocorrendo simultaneamente à possível valorização do dólar. Esses
aumentos causariam ainda mais pressão inflacionária e poderiam dificultar a retomada econômica brasileira. Adicionalmente,
o conflito impacta o fornecimento global de commodities agrícolas, de modo que, havendo reajuste para cima do preço dos
grãos devido à alta procura, a demanda pela produção brasileira aumentaria, tendo em vista a alta capacidade de produção
e a consequente possibilidade de negociar por valores mais competitivos; dessa forma, aumentam-se as taxas de exportação
e elevam-se os preços internos, o que gera ainda mais pressão inflacionária. Por fim, importante mencionar que parcela
significativa do agronegócio brasileiro é altamente dependente de fertilizantes importados da Federação Russa, bem como
de dois de seus aliados (República da Bielorrússia e República Popular da China); dessa forma, a mudança na política de
exportação desses produtos poderá impactar negativamente o setor e a economia do país, podendo ainda trazer maior
volatilidade ao mercado de capitais. Frise-se que, diante da invasão perpetrada no dia 24 de fevereiro de 2022, afloram-se
as animosidades não apenas entre os países diretamente envolvidos, mas em muitos outras nações indiretamente
interessadas na questão, trazendo um cenário de altíssima incerteza para a economia global. Estes desenvolvimentos, bem
como potenciais crises e formas de instabilidade política daí decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto,
podem afetar negativamente a Companhia e o valor de mercado das ações de sua emissão.
Por fim, essas tensões podem gerar uma instabilidade política e econômica ao redor do mundo, impactando o mercado e
diretamente, o mercado de ações.
Potenciais oscilações das taxas de juros poderão provocar efeito prejudicial nos negócios da Companhia e nos
preços de mercado das suas ações.
Oscilações do cenário prospectivo para as principais taxas de juros tanto da economia brasileira quanto das principais taxas
de referência dos mercados desenvolvidos, podem impactar o resultado financeiro líquido da Companhia. O impacto direto
de alta de juros se dá na parcela da carteira de investimentos prefixada, impactando negativamente a marcação à mercado
destes ativos sensíveis a variação das taxas de juros. Analogamente, reduções expressivas das taxas de juros eventualmente
podem impactar o resultado financeiro líquido, vide menor rentabilidade da parcela indexada às taxas flutuantes como CDI
e SELIC, podendo em casos de grandes oscilações nas taxas de juros refletir nos preços de mercado das ações de sua
emissão.
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, o índice das taxas acumuladas do CDI foi 4,42 %,
2,76% e 5,96%, respectivamente. Oscilações nas principais taxas de juros da economia brasileira podem ter os seguintes
efeitos, diretos ou indiretos (i) mudanças nos termos comerciais com fornecedores e prestadores de serviços, (ii) impacto
na capacidade de obter empréstimos, e (iii) aumento do custo do endividamento da Companhia, resultando em maiores
despesas financeiras, entre outros.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira pode diminuir o
interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente
a cotação dos mencionados ativos, além de poder dificultar o seu acesso ao mercado de capitais e financiamento de
operações no futuro e em termos aceitáveis.
Possíveis eventos de instabilidade na taxa de câmbio poderão nos afetar de forma adversa.
Como resultado de pressões inflacionárias, a moeda brasileira, em algumas oportunidades, tem sido desvalorizada em relação
ao dólar norte-americano e a outras moedas estrangeiras. A desvalorização do real frente a moedas estrangeiras importantes,
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incluindo o dólar norte-americano, poderá criar pressão inflacionária adicional no Brasil, fazendo com que o BACEN
eventualmente entenda necessário aumentar a taxa de juros na tentativa de estabilizar a economia. Estas medidas, poderão
afetar, conforme o contexto, o crescimento da economia brasileira como um todo e, de alguma maneira, poderão prejudicar
as condições financeiras e resultados operacionais da Companhia. A desvalorização do real também pode, dentro de um
contexto de desaceleração da economia, levar a uma diminuição do consumo, pressões deflacionárias e redução no
crescimento da economia brasileira como um todo.
A depreciação do real em relação ao dólar norte-americano pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e resultar
em aumento das taxas de juros, afetando negativamente a economia brasileira como um todo e os resultados operacionais
da Companhia, devido ao aumento nos custos financeiros.
A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário de incerteza
econômica, nos afetando adversamente e o preço de mercado das ações da Companhia.
No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com determinadas ações tomadas pelo
governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre quais medidas seriam adotadas, efeitos negativos sobre a economia
brasileira. As taxas de inflação medida pelo IPCA foram em 2021, 4,52% em 2020, 4,31% em 2019 e 3,75% em 2018. As
medidas adotadas pelo governo brasileiro para o controle inflacionário incluíram a manutenção de rígidas políticas monetárias
com elevadas taxas de juros, consequentemente restringindo a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. O COPOM frequentemente ajusta a taxa de juros em situações de incerteza econômica para atingir metas
estabelecidas na política econômica do governo brasileiro. A inflação, bem como as medidas governamentais para combatêla e a especulação pública sobre possíveis medidas governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes
sobre a economia brasileira e contribuído para a incerteza econômica no Brasil, aumentando a volatilidade do mercado de
capitais brasileiro, o que pode causar um efeito adverso sobre a Companhia.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de juros, intervenção no
mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou determinar o valor do real, podem desencadear
inflação, afetando adversamente o desempenho geral da economia brasileira.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar significativamente as taxas de
juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo dos novos empréstimos e financiamentos da Companhia,
mas também o custo de eventual endividamento da Companhia, bem como o seu caixa e equivalentes a caixa, títulos e
valores mobiliários e contratos de arrendamento a pagar, que estão sujeitos a taxas de juros. Ainda, qualquer aumento nas
taxas do CDI, TJLP ou inflação podem afetar adversamente o preço das ações da Companhia. Dessa forma, a flutuação nas
taxas de juros brasileiras e a inflação podem afetar adversamente a Companhia, visto que esta poderá contratar empréstimos
e financiamentos indexados à variação do CDI e às taxas oficiais de juros de longo prazo (TJLP). Por outro lado, uma redução
significativa nas taxas de CDI, TJLP ou inflação pode afetar adversamente a receita de aplicações financeiras da Companhia,
além da cotação das suas ações.
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar adversamente o preço das
ações ordinárias da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investidores e, em consequência, o preço de negociação de valores
mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos mercados de capitais. Agências de rating avaliam
regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em qualquer
um desses fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três principais agências de classificação
de risco baseadas nos EUA: Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s.
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Em dezembro de 2015, a Moody´s colocou os ratings Baa3 do Brasil em análise, citando tendências macroeconômicas
negativas e uma deterioração das condições fiscais do governo. Posteriormente, em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou
os ratings do Brasil para abaixo do grau de investimento, para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva de
deterioração adicional no serviço da dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo crescimento, além de desafiar a
dinâmica política. Em abril de 2018, a Moody’s manteve o rating de crédito do Brasil em Ba2, mas mudou sua perspectiva
de negativa para estável, o que manteve em setembro de 2018 e 2020, citando expectativas de novos cortes nos gastos do
governo. Tanto o rating de crédito quanto a perspectiva permaneceram em Ba2 e estável, respectivamente, desde a última
avaliação, realizada em 15 de maio de 2020.
Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi
reafirmada em agosto de 2018, com uma perspectiva estável, citando as fraquezas estruturais nas finanças públicas, alto
endividamento do governo, fracas perspectivas de crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção. A
Fitch manteve o rating de crédito soberano do Brasil para BB- com perspectiva negativa em maio de 2020, citando a
deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e riscos de piora para ambas as dimensões, diante da renovada
incerteza política, além das incertezas sobre a duração e intensidade da pandemia da COVID-19. Em novembro de 2020 e
maio de 2021, a Fitch manteve o rating em BB-, com perspectiva negativa, em ambos os casos fundamentando na severa
deterioração do déficit fiscal e na alta dívida pública que se arrastam desde 2020, bem como na incerteza quanto à
consolidação da recuperação econômica e fiscal. Em dezembro de 2021, tais indicadores foram mantidos, considerando a
situação das finanças públicas, a credibilidade do teto de gastos, a possibilidade de aumento de gastos, incertezas fiscais,
inflação, alta volatilidade da moeda; tudo isso, de acordo com a Fitch, pesará sobre a economia em 2022 e aumentará o
risco de recessão, o qual poderá ser incrementado, ainda, pela polarização gerada pelas eleições.
Em dezembro de 2019, a Standard & Poor’s alterou a perspectiva do rating de crédito soberano de longo prazo do Brasil de
estável para positiva diante de consolidação fiscal sustentável, embora mantendo o rating BB-. Em dezembro de 2020,
reafirmou o rating BB-, com perspectiva estável, tendo em vista que a pandemia da COVID-19 exacerbou algumas das
principais fraquezas estruturais do país, sobretudo o baixo crescimento econômico, os grandes desequilíbrios fiscais e a alta
carga de endividamento. Já em novembro de 2021, a Standard & Poor's reafirmou o rating, bem como a perspectiva estável,
sustentando que a perspectiva de crescimento econômico é moderada apesar da recuperação econômica ter ocorrido mais
rapidamente do que o esperado. Para 2022, a S&P prevê que incertezas fiscais, inflação alta e volatilidade da moeda causarão
efeitos adversos na economia e aumentarão o risco de recessão; além disso, vislumbra deterioração das finanças públicas
por três razões principais: (i) altos custos de empréstimos; (ii) elevação do déficit primário; e (iii) polarização política.
Qualquer rebaixamento adicional dos ratings de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos
investidores e, como resultado, aumentar o custo futuro da emissão de dívida e afetar adversamente o preço de negociação
das ações da Companhia.
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados e o preço das ações da Companhia.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da economia do país. As
crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e do público em geral, resultando em
desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes de investigações em
andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público Federal Brasileiro. Tais investigações têm
impactado a economia e o ambiente político do país. A Companhia não pode prever se as investigações em curso irão
conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra empregados e executivos do
governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
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A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia brasileira ou o
mercado acionário brasileiro.
Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional poderia resultar em impasse
no Congresso, agitação política e manifestações massivas e/ou greves que poderiam afetar adversamente as operações da
Companhia. Incertezas em relação à implementação, pelo governo atual, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal
e previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Além disso, as recentes
queimadas em regiões estratégicas do Brasil, como a floresta amazônica ou a região do Pantanal, e a resposta do governo
brasileiro para combater tais incêndios pode aumentar ainda mais a agitação política no Congresso brasileiro. Essas incertezas
e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
Por fim, importante frisar que 2022 é ano eleitoral no Brasil. Historicamente, em anos eleitorais, especialmente naqueles em
que ocorrem eleições presidenciais, os níveis de investimento estrangeiro no país são reduzidos; e a incerteza política gera
maior instabilidade e volatilidade no cenário político-econômico. Ademais, o Supremo Tribunal Federal recentemente,
reformou seu entendimento quanto ao cumprimento antecipado da pena criminal (após condenação em segunda instância),
bem como restabeleceu os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá, portanto, disputar o
cargo novamente nas próximas eleições. Em suma, o resultado das eleições presidenciais de 2022 e seu impacto na economia
brasileira são incertos e podem causar efeitos adversos nas nossas operações e resultados financeiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos à condução da economia
brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo os da Companhia.
A Companhia não pode prever quais políticas o Presidente irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas
atuais poderão ter um efeito adverso sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira.
Limitação substancial na capacidade dos acionistas venderem as ações da Companhia pelo preço e na ocasião
que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários,
poderão afetar adversamente o valor da sua negociação.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com frequência,
maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais
especulativa. Além disso, o mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições
econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, União Europeia e países de economias emergentes. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de valores. Crises
nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores
mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia. Os preços das ações na
B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como
pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos.
Crises em outros países emergentes, inclusive decorrentes de pandemias, como por exemplo a COVID-19, podem restringir
o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras, inclusive os de
emissão da Companhia, o que pode prejudicar a sua liquidez e o seu valor de mercado, além de dificultar o seu acesso ao
mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Por conseguinte,
a capacidade dos acionistas da Companhia de venderem suas ações pelo preço e no momento desejado poderá ficar
substancialmente afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço de negociação de ações da Companhia.
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Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações da Companhia poderão
prejudicar o valor da sua negociação.
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Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia e suas controladas (“Grupo”) estão expostas estão apontados abaixo.
Risco de taxa de juros
É o risco de que o valor justo ou o fluxo de caixa futuro de determinado instrumento financeiro flutue devido a variações
nas taxas de juros de mercado. O risco surge da possibilidade de existirem aumentos relevantes no CDI, isso porque o
aumento das taxas de juros poderá impactar tanto no custo de captação de empréstimos pelo Grupo, como também no
custo do endividamento, acarretando no aumento das suas despesas financeiras.
A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que suas controladas e coligadas obtêm empréstimos tanto
com taxas de juros prefixadas como com pós-fixadas. A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual
restante dos passivos da Companhia e os prazos de amortização contratuais, as quais foram elaboradas de acordo com os
fluxos de caixa não descontados dos ativos e passivos financeiros com base na data mais próxima em que a Companhia
deve quitar as respectivas obrigações. A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal. Na medida em que os fluxos
de juros são pós-fixados, o valor não descontado foi obtido com base nas curvas de juros no encerramento do exercício. O
vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.

(R$ mil)
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Parcelamento de impostos
Contas a pagar - aquisição de empresas
Partes relacionadas

Até 1 ano
75.398
420.626
58.655
2.813
43.753
-

Consolidado
Entre 1 e
Mais de
2 anos
2 anos
270.490
55.230
2.096
265
1.451

225.028
382.222
5.904
-

Total
75.398
916.144
496.107
10.813
44.018
1.451

Qualquer aumento nas taxas de juros poderá elevar o custo dos empréstimos da Companhia, reduzir a demanda pelos
serviços da Companhia ou ter impacto significativo sobre as despesas financeiras e resultados operacionais da Companhia.
Análise de sensibilidade da taxa de juros
Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos empréstimos com encargos financeiros
variáveis, tais como CDI, TJLP e Libor entre outros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para o
Grupo, com cenário mais provável (cenário base), segundo avaliação efetuada pela administração da Companhia
(“Administração”). Para a realização da análise de sensibilidade demonstrada no quadro a seguir, a Administração utilizou
como premissa de estimativas para o cenário provável, os indicadores macroeconômicos vigentes na data mais próxima da
divulgação destas demonstrações financeiras, sendo a data utilizada 14 de fevereiro de 2022, para aqueles empréstimos e
financiamentos atrelados a taxas pós-fixadas, consideradas para essa análise de sensibilidade como a variável de risco.

PÁGINA: 43 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

Assim, o Grupo estima no cenário provável as taxas anuais TJLP em 4,80%, o CDI em 9,15% e Libor em 0,08%. O “Cenário
possível” contempla um aumento de 25% nas taxas em questão e o “Cenário remoto” um aumento de 50%.
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Risco de crédito
O risco de crédito corresponde ao risco de uma contraparte não cumprir com determinadas obrigações de forma a gerar
uma perda financeira para a Companhia. O risco de crédito é avaliado em bases históricas pela Administração, estando
sujeito a oscilações de mercado e da economia nacional e local.
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente pelas características individuais de cada cliente.
O valor contábil dos ativos financeiros da Companhia representa a exposição máxima do crédito. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa é calculada em montante considerado pela Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas
na realização dos créditos.
A exposição máxima do risco do crédito ao final dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2021 está
indicada abaixo:

A composição dos valores a receber do contas a receber por idade de vencimento, líquido de provisão para créditos de
liquidação duvidosa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2021 é como segue:

A Companhia e suas controladas possuem certo grau de concentração em suas carteiras de clientes. Em 31 de dezembro de
2021, a concentração dos cinco principais clientes era de 32% do total da receita.
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Risco de liquidez
O risco de liquidez está associado ao risco de que a Companhia não tenha recursos disponíveis para cumprir suas obrigações
de forma tempestiva, ou de que possa cumpri-las somente por meio de venda de ativos em condições desfavoráveis,
implicando em perdas financeiras.
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos e ativos financeiros do Grupo
e os prazos de amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos
ativos e passivos financeiros com base na data mais próxima em que o Grupo deve quitar as respectivas obrigações. As
tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e do principal. Na medida em que os fluxos de juros são pós-fixados, o valor
não descontado foi obtido com base nas curvas de juros no encerramento do exercício. O vencimento contratual baseia-se
na data mais recente em que o Grupo deve quitar as respectivas obrigações.

Risco de taxa de câmbio
O risco de taxa de câmbio decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas
pela Companhia.
O resultado da Companhia é suscetível a sofrer variações significativas, em virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de
câmbio especialmente sobre os saldos a pagar de empréstimos e financiamentos bancários denominados em dólares norteamericanos.
Em 31 de dezembro de 2021 o Grupo (i) não tinha posição significativa de passivos monetários em moeda estrangeira; e (ii)
tinha reduzida exposição em dólares referentes a aquisições ou financiamentos para a aquisição de equipamentos diminuindo
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assim seu risco frente a este mercado. A Companhia continua, entretanto, eventualmente realizando captações em moeda
estrangeira.
Eventualmente, caso a Companhia opte por fazer captações em moeda estrangeira as desvalorizações do real frente ao dólar
norte-americano e/ou a outras moedas expostas a variação cambial podem afetar de modo negativo os negócios e os
resultados da Companhia.
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A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória,
ambiental e trabalhista, dentre processos com chance de perda provável, possível e remota. As provisões da Companhia
são registradas conforme os regramentos contábeis, com base na análise individual de cada processo por seus advogados
internos e externos, sendo constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processos
com chance de perda provável.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor envolvido nos processos classificadas como perdas prováveis era de R$ 39.836 milhões,
para os quais foi constituída provisão.
Para os fins deste item 4.3, foram considerados como individualmente relevantes processos em que a Companhia e suas
controladas figuram como parte e que (i) tenham valor individual igual ou superior a R$ 5 milhões; ou (ii) individualmente
possam vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.
A seguir constam os principais processos judiciais e administrativos individualmente relevantes a que a Companhia estava
sujeita em 31 de dezembro de 2021, segregados conforme sua natureza.
Processos Tributários
PROCESSO Nº. 10580725537/2011-17
Juízo

Delegacia da Receita Federal do Brasil – Salvador/BA

Instância

Administrativa

Data de instauração

24/05/2011

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Receita Federal do Brasil (autor)
Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (réu)
R$ 16.383.500,91
Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil IRPJ referente ao período
de 2008, em relação ao IRPJ e CSLL contra a Clínica Delfin, por entender não
aplicável alíquota reduzida de 8% e 12% respectivamente, na apuração do lucro
presumido para a autuada sob o argumento que somente conforme contrato
social a Clínica Delfin presta serviços médicos de imagem, o que não se enquadra
na classificação de serviços hospitalares. A Clínica Delfin apresentou defesa
administrativa. Sobre esse tema há decisões favoráveis proferidas pelo CARF e
o julgamento proferido pelo STJ em relação ao recurso repetitivo, ressaltando o
entendimento que a expressão “serviços hospitalares” abrange os serviços
médicos em geral. Segundo entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo
- RESP 1116399/BA, o direito a redução da alíquota decorre do critério
objetivo de prestação de serviços de saúde, não sendo possível a autoridade
administrativa exigir outros critérios não previstos em lei. Reconhecendo o
direito dos contribuintes, após esta decisão foi alterada a legislação (Lei
11.727/2008), prevendo agora expressamente este direito. Não há depósito
judicial. Período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais
dos sócios vendedores em favor da Sociedade.
Possível
Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.
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Execução fiscal 0810940-47.2019.8.15.2001 e Embargos à Execução Fiscal n.
0847267-88.2019.8.15.2001 (antigo PROCESSO Nº. 2013/116981)
Juízo

2 Vara de Execuções Joao Pessoa/PB

Instância

primeira instancia

Data de instauração

08/03/2019

Partes no processo

Municipio de Joao Pessoa (autor) Ecoclinica Ltda. (réu)

Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

R$ 16.399.816,70
Auto de Infração 2013/000015-343048 lavrado pela autoridade fiscal municipal
para cobrança referente a diferença entre alíquota fixa e percentual de 5% sobre
o faturamento por entender que a sociedade teria caráter empresarial. A
autoridade fiscal aplicou multa de 100% sobre a diferença constatada, no
período de janeiro de 2009 a agosto de 2013. A Ecoclinica apresentou defesa
administrativa, na qual informa (i) que possui decisão judicial favorável
reconhecendo seu direito a utilizar a sistemática do ISS fixo; (ii) que o período
de 2009- 2010 já foi objeto de fiscalização anteriormente que foi encerrada pelo
fisco sem autuação; (iii) que a decisão judicial resolveu a questão de mérito
acerca do direito da Ecoclinica em recolher por alíquota fixa, pelo que a decisão
se aplica inclusive a períodos posteriores; (iv) que o caráter empresarial da
Ecoclinica ocorreu a partir de julho de 2013, quando esta passou a ter em seu
quadro uma pessoa jurídica; e (v) que até então era formada exclusivamente
por médicos – sociedade uniprofissional, e a remuneração destes era
proporcional ao trabalho desenvolvido. O processo encontra-se encerrado na
fase administrativa, foi proposta execução fiscal e apresentados embargos à
execução, estes foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo a
existencia de coisa julgada favorável à Ecoclinica, mas reconhecendo como devido
o valor do ISS fixo no período, em relação a esta decisão foram apresentados
embargos de declaração que foram negados, tendo sido apresentado recurso de
apelação, o qual aguarda julgametno. Não há depósito vinculado a esse
processo, tendo sido apresentado serguro garantia. Período de responsabilidade
parcial dos sócios vendedores da Sociedade Há garantias contratuais dos sócios
vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Possível
Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.

PROCESSO Nº. 0016212-88.2010.8.26.0053
Juízo

15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Instância

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – São Paulo

Data de instauração

21/05/2010
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Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (impetrante)
Diretor de Divisão do Departamento de Fiscalização da Subsecretaria da Receita
Municipal (Surem) da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do Município
de São Paulo. (impetrada)

Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

R$ 17.710.671,68
Trata-se de Mandado de Segurança em que a TKS busca reconhecer o direito de
calcular e recolher o ISS na forma do regime de tributação especial de
recolhimento - fixo, por ser uma sociedade composta exclusivamente por
profissionais médicos. Isto porque, a Fiscalização Municipal teria desenquadrado
a TKS do regime especial por considerar que a TKS prestava mais de uma
atividade de serviço. As decisões judiciais foram desfavoráveis a TKS,
entendendo que não foi efetuada prova da situação específica da sociedade.
Interposto recurso especial, este foi inadmitido no Tribunal de origem, tendo sido
interposto O Agravo em RESP foi inadmitido por decisão monocrática, tendo sido
julgado desfavoravelmente o agravo interno, processo aguarda retorno para
primeira instancia. Processo com trânsito em julgado aguarda conversão em
renda dos valores depositados ao Município
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais
dos sócios vendedores em favor da Sociedade. A TKS efetuou depósitos
judiciais para garantir os débitos.
Provável

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Impacto financeiro baixo, tendo em vista os depósitos garantindo o juízo,
conforme indicado acima e, eventual constituição de precedente negativo para
defesa dos interesses da Companhia em processos semelhantes.

PROCESSO Nº. 19515.720.088/2017-64
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita Federal
de São Paulo

Data de instauração

Auto lavrado em 30/01/2017
TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

R$ 13.887.330,69
Auto de infração em que se discute Contribuição Previdenciária em decorrência
de distribuição de lucros a sócios em sociedade em conta de participação
relativamente aos exercícios sociais de 2012 e 2013. Foi julgado desfavorável em
primeira instancia administrativa, tendo sido apresentado recurso volutario,
aguardando julgamento. O período envolvido no processo é anterior ao
Fechamento sendo de responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há
garantias contratuais dos sócios vendedores em favor da Sociedade. Valor de
risco ajustado conforme cálculo encaminhado pelos advogados patronos.
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Possível
Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.

PROCESSO Nº. 19515-720.087/2017-10
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita Federal
de São Paulo

Data de instauração

Auto de infração lavrado em 30/01/2017
TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

R$ 15.726.971,91
Autos de infração em que se discute a incidência de IRPJ em decorrência da
desconsideração da opção de tributação pela modalidade de lucro presumido
relativamente aos exercícios sociais de 2012 e 2013 e multa isolada de IRRF decorrentes de pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros a sócios
em sociedade em conta de participação. Aguarda julgamento de recurso
apresentado ao CARF.
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais
dos sócios vendedores em favor da Sociedade. Valor de risco ajustado conforme
cálculo encaminhado pelos advogados patronos.

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Possível
Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.
PROCESSO Nº. 10580-725.358/2017-75

Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita Federal de
Salvador

Data de instauração

Auto de infração lavrado em 15.8.2017
Clínica Delfin Gonzalez Miranda (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 6.836.538,36
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Principais fatos

Auto de Infração de IRPJ e CSLL - glosa de despesas com contrato de aluguéis,
despesas financeiras e suposta omissão de receita de aluguel e multa isolada
por não recolhimento da estimativa (glosa de despesas que alteraram a base de
cálculo) - período de 01/2013 a 07/2013. Lavrado auto de infração em relação
aos reflexos em Pis e Cofins, sem valor definido. Aguarda julgamento de recurso
apresentado ao CARF
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais
dos sócios vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Possível
Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.
PROCESSO Nº. 10580-726.581/2017-30

Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em trâmite perante a Secretaria da Receita Federal
de Salvador

Data de instauração

Auto de infração lavrado em 15/08/2017

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

Clínica Delfin Gonzalez Miranda (réu)
Secretaria da Receita Federal do Brasil (autor)
R$ 8.329.311,60
Auto de Infração de IRPJ e CSLL - glosa de despesas com contrato de alugueis,
despesas financeiras e omissão de receita de aluguel - multa simples para omissão
de receita, exclusão indevida e qualificada para despesas financeiras e
operacionais, multa isolada por não recolhimento da estimativa (glosa de
despesas que alteraram a base de cálculo) - período de 08/2013 a 12/2013
Lavrado auto de infração em relação aos reflexos em Pis e Cofins, sem valor
definido. Aguarda julgamento de recurso apresentado ao CARF.
O período envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de
responsabilidade dos sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais
dos sócios vendedores em favor da Sociedade.

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Possível
Impacto financeiro conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes.
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Processos Cíveis
PROCESSO Nº. 1002217-34.2016.8.26.0100
Juízo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – São Paulo

Instância

3ª Vara Cível do Foro Central da Cidade de São Paulo

Data de instauração

13/01/2016

Partes no processo

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (autor)
Unimed Paulistana (réu)

Valores, bens ou direitos

R$ 48.907.174,95

envolvidos

Execução de duplicata em favor da TKS. As empresas TKS e SIT efetuaram
contrato de prestação de serviços com a Unimed Paulistana. Com a incorporação
da SIT pela TKS esta se sub-rogou em todos os direitos decorrentes do referido
contrato. A partir de julho de 2015 a Unimed Paulistana deixou de cumprir sua
obrigação contratual de efetuar o pagamento pelos serviços prestados. A
execução se embasa em duplicadas emitidas contra a Unimed. Apresentados
embargos à execução pela Unimed, alegando que sua situação falimentar, que
a Exequente não cumpriu todos os procedimentos para cobrança dos valores,
que os valores não pagos foram glosados, requerendo o chamamento ao
processo do Sistema Unimed. Estes foram julgados parcialmente procedentes
para incluir no polo passivo a Unimed Central, Central Nacional da Unimed,
Unimed FESP e Unimed Seguros. Em relação a sentença foi interposto recurso de
apelação que foi julgado favorável à TKS, considerando que as alegações dos
embargos não mereciam prosperar. Processo arquivado provisoriamente, com
habilitação do crédito perante a liquidação extrajudicial da Unimed.

Principais fatos

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Impacto Financeiro baixo tendo em vista que a Companhia mantém provisão de
perda de parte desse valor na linha de provisão para crédito de liquidação
duvidosa.

Processos Trabalhistas

PROCESSO Nº. 46211.010.700/2007-11 0012705-18.2017.4.01.3800
Juízo

Administrativo

Instância

Processo Administrativo em Trâmite perante o Ministério do Trabalho e do
Emprego.

Data de instauração

25/10/2007/16/03/2017

Partes no processo

Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (réu)
Ministério do Trabalho e Emprego – SRTE (autor)
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Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

R$ 3.641.580,43
Auto de Infração NFGC 505.973.596 para cobrança de FGTS em decorrência de
descaracterização de terceirização de serviços médicos. Trata-se de FGTS
incidentes sobre as notas fiscais emitidas pelas sociedades médicas que prestam
serviços para a Axial, desconsideradas pela fiscalização, equiparando-as a
empregados. Este processo finalizou sua fase administrativa. Na mesma ocasião
foram lavrados outros três autos de infração, os quais se referem a contribuição
social, e multas por descumprimento da CLT, os quais foram objeto da execução
fiscal n. 0001481-56.2014.5.03-0015, processo no qual a Axial obteve êxito com
decisão final de mérito decretando a nulidade das autuações tendo tal decisão
transitado em julgado em 14/12/2016. Esta decisão deverá ser aproveitada no
processo administrativo n. 46211.001.070/2007-11 em referência, uma vez que
decorrem do mesmo fato. Proposta ação anulatória n. 001270518.2017.4.01.3800, na qual tem decisão liminar para suspender a exigibilidade
do débito em questão, tendo sido confirmada a liminar em sentença, com
condenação da Axial em honorarios em relaçao a Caixa Economica Federal,pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, no valor de R$ 2.600,00 Foi proposta
pelo fisco a Execução fiscal n. 0013462- 12.2017.4.01.3800, na qual foi informada
a existência da anulatória e foi extinta, mantendo-se apenas a anulatoria.. Período
envolvido no processo é anterior ao Fechamento sendo de responsabilidade dos
sócios vendedores da sociedade. Há garantias contratuais dos sócios vendedores
em favor da Sociedade.
Possível
Impacto financeiro, conforme indicado acima e eventual constituição de
precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos
semelhantes, principalmente ao que tange o reconhecimento de vínculo
trabalhista de médicos com a Companhia.

`

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3.
A Companhia não realizou o provisionamento de nenhuma ação de perda possível ou remota descrita no item 4.3. acima,
tendo em vista que possui como prática provisionar, apenas, os processos cuja chance de perda seja classificada como
Provável. O processo descrito acima, de número 0016212-88.2010.8.26.0053, de perda provável foi devidamente
provisionado em montante correspondente a R$ 17.710.671,68 (dezesete milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e setenta
e um reais e sessenta e oito centavos) porém, tendo em vista que há valor depositado em juízo pelos antigos controladores
da TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda., no exato valor da provisão, para fazer frente a tal contingência,
em caso de perda, a Companhia informa que não haverá impacto financeiro em seu resultado.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a Companhia ou suas controladas sejam parte
e cujas partes contrárias sejam seus administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores, ou seus
investidores ou de suas controladas.

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no Item 4.4.
Não há valor provisionado, pois não há processos descritos no Item 4.4.
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Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 64 ações de natureza cível, consideradas como repetitivas ou
conexas e não sigilosas e relevantes.
R$ 2.897.301,06

Valores envolvidos
Prática do emissor ou de suas
controladas
contingência

que

causou

Erro Médico – Ações de Natureza cível em que se pleiteia por meio de ação de

tal indenização danos morais e materiais da Companhia e/ou de suas controladas,
por suposta prática de erro médico.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 43 ações de natureza tributária, consideradas como repetitivas
ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 24.342.306,58

Prática do emissor ou de suas Tributos incidentes na Importação – Ações de natureza tributária em que se
controladas
que
causou
tal discute a incidência de ICMS, PIS e/ou COFINS em relação à importação de
contingência

equipamentos médicos e hospitalares para uso próprio.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente 18 ações de natureza tributária, consideradas como repetitivas
ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 37.746.493,58

Prática do emissor ou de suas ISS - Discussão sobre a aplicação de regime fixo de ISS, calculado sobre a
controladas
que
causou
tal quantidade de profissionais em relação à aplicação de alíquota incidente sobre o
contingência

faturamento da Companhia.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 8 ações de natureza tributária, consideradas como repetitivas
ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 26.673.916,94

Prática do emissor ou de suas IRPJ e CSLL – Discussão acerca da aplicação de alíquota especial para
controladas
que
causou
tal definição do lucro presumido para apuração do IRPJ e CSLL aplicáveis à
contingência

Companhia e/ou suas controladas, em decorrência de serem prestadoras de
serviços de saúde, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela legislação
atual do IRPJ e CSLL.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 24 ações de natureza previdenciária, consideradas como
repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 1.510.812,96

Prática do emissor ou de suas Contribuições Previdenciárias – A Companhia e suas controladas discutem a
controladas
que
causou
tal exigibilidade de contribuições previdenciárias sobre valores de prestação de
contingência
serviços por cooperativas de trabalho e não incidencia de INSS sobre verbas
indenizatorias.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 11 ações de natureza tributária consideradas como repetitivas ou
conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos
Prática do emissor ou de suas
controladas que causou tal
contingência

R$ 43.081.510,02
IRPJ, IRPF, Contribuição Previdenciária e multa isolada –
Discussão sobre a incidência de IRPJ, IRPF, Contribuição
Previdenciária e multa isolada sobre os valores pagos pela controlada
da Companhia TKS aos seus sócios em sociedade em conta de
participação.

A Companhia figura como parte em, aproximadamente, 2 autos de infração de natureza tributária consideradas como
repetitivas ou conexas e não sigilosas e relevantes.
Valores envolvidos

R$ 15.165.849,96

Prática do emissor ou de suas IRPJ, IRPF, Contribuição Previdenciária e multa isolada – Discussão
controladas
que
causou
tal sobre a incidência de IRPJ, IRPF, e multa de PIS e Cofins por suposta omissão
contingência
de receitas referentes a operações da Clinica Delfin Gonzalez Miranda períodos
de 01/2013 a 07/2013.

4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6.
A Companhia mantém o provisionamento de R$ 33.678.642,13 em relação aos processos descritos no item 4.6.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

Em todas as aquisições realizadas, os vendedores são responsáveis, de forma integral, e obrigam-se a indenizar a Companhia
por todos e quaisquer passivos, obrigações, contingências ou outras responsabilidades relacionadas, diretamente ou por
sucessão, à empresa adquirida, suas afiliadas e respectivos estabelecimentos, operações, atividades e negócios, decorrentes
de atos, fatos ou omissões ocorridas até Data de Fechamento. Como garantia a todas as obrigaçõesde pagamento, incluindo
a obrigação de indenizar a Companhia nesses termos, os vendedores outorgam garantias como penhor das Ações da
Companhia que eles detêm, hipoteca de bens imóveis e retenção de pagamento do preço da aquisição.
Exceto pelos Processos nº. 1002217-34.2016.8.26.0100 e 0810940-47.2019.8.15.2001 – em relação aos quais a Companhia
tem responsabilidade total ou parcial, conforme o caso – os processos passivos descritos no item 4.3. item do Formulário de
Referência estão garantidos desta forma e, assim, a Companhia entende que o impacto financeiro em caso de perda dessas
demandas é baixo.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é constituída no Brasil.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia adota uma Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (“Política”), aplicável à Companhia e a
todas as suas subsidiárias. A Política foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em
28 de março de 2022, e está disponível para consulta no site ri.alliar.com.
(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política é estabelecer e divulgar princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no processo de
gestão de riscos e controles internos da Companhia, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento,
monitoramento e comunicação de riscos inerentes às atividades da Companhia e também de modo a fornecer aos seus
acionistas e investidores razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações
financeiras.
De modo a atingir seu objetivo, a Política determina e descreve um sistema de governança de gestão de riscos baseado na
metodologia de 3 (três) linhas de defesa do Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO
ERM”), que estabelece papéis e responsabilidades na aplicação, monitoramento e revisão dos controles de mitigação de
riscos e no fortalecimento da governança.
(i)

Riscos para os quais se busca proteção

A Companhia monitora os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referências e busca proteção para todo e
qualquer tipo de risco que possa impactar de forma negativa suas atividades e operações. Esses riscos são categorizados
em 4 (quatro) grupos distintos, conforme abaixo:
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(ii)

Instrumentos utilizados para proteção

Para se proteger dos riscos, a Companhia adota um processo de gerenciamento de riscos baseado no COSO-ERM, o qual é
composto por 5 (cinco) etapas: identificação, priorização, resposta, monitoramento e reporte.
Identificação
Identificação dos fatores de riscos e implicações nos objetivos projetados, por meio dos seguintes instrumentos: (i)
entrevistas com pessoas chave da Companhia, colaboradores e/ou profissionais de mercado com reconhecida capacidade
técnica no assunto; (ii) auditorias nos processos internos; (iii) registros de não-conformidade apurados pelos proprietários
dos riscos; e (iv) denúncias por meio do Canal de Denúncias, disciplinado no Código de Conduta e Ética; entre outros.
Priorização
Cálculo do impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos sobre os resultados projetados.
Resposta
A partir da identificação e priorização dos riscos, são implementadas respostas, que consideram os seguintes critérios: (i)
eliminar totalmente a fonte do risco; (ii) reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco para um limite aceitável; ou (iii)
aceitar o risco.
Monitoramento
Após selecionada a resposta ao Risco, a Companhia poderá necessitar desenvolver um plano de ação para executar a
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resposta. Esse plano poderá contar com atividades preventivas, detectivas, manuais, computadorizadas e/ou controles
administrativos.
Reporte
As informações pertinentes são identificadas, coletadas e comunicadas de forma coerente e no prazo, a fim de permitir que
as pessoas cumpram as suas responsabilidades.
(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Conforme mencionado e já exposto nos itens acima, o gerenciamento de riscos da Companhia segue o modelo de 3 (três)
linhas de defesa do COSO-ERM. Neste sentido:
1ª Linha de Defesa: é representada pelas Áreas de Negócio, cujos colaboradores são os responsáveis diretos pela gestão
dos riscos e pela aderência às normas associadas às suas atividades, bem como pela execução dos controles internos e
pela implementação de medidas corretivas para o devido tratamento dos riscos.
2ª Linha de Defesa: é representada pela Função de Riscos e Controles Internos e pela Função de Compliance, ambas
exercidas pela Diretoria de Compliance. Ambas as funções atuam na garantia do apropriado funcionamento da primeira
linha, por meio do estabelecimento de controles, na identificação de falhas de performance de controles e na identificação
de desvios de políticas e procedimentos internos. As atividades da Função de Riscos e Controles Internos e da Função de
Compliance são acompanhadas pelo Comitê de Auditoria e reportadas para o Conselho de Administração. Os colaboradores
que exercem as Funções de Riscos e Controles Internos e de Compliance não acumulam funções ou possuem relação de
subordinação com áreas operacionais da Companhia.
3ª Linha de Defesa: é representada pela Auditoria Interna que atua no fornecimento de avaliações independentes à
administração, por meio de técnicas de auditoria. Permite à administração aferir a adequação dos controles, a efetividade
do gerenciamento dos riscos e o cumprimento das normas e regulamentações. A Auditoria Interna, que é exercida por
empresa terceirizada, tem suas atividades reportadas periodicamente ao Conselho de Administração da Companhia, por
meio do Comitê de Auditoria, e as atribuições da Auditoria Interna são aprovadas pelo Conselho de Administração da
Companhia.
Sendo assim, o gerenciamento de riscos está estruturado conforme organograma e descrições abaixo:
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Conselho de Administração
a)

Aprovar: (i) as diretrizes, estratégias e políticas de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance; e (ii)

as posições da Função de Riscos e Controles Internos e Função de Compliance na estrutura organizacional.
b)

Prover os meios necessários para que os processos e estrutura relacionados ao gerenciamento de riscos, controles

internos e compliance sejam exercidas adequadamente.
c)

Reunir-se com a Diretoria, no mínimo a cada seis meses, como parte da avaliação da efetividade do gerenciamento

de riscos.
d)

Assegurar a: (i) adequada gestão da Política; (ii) efetividade e a continuidade da aplicação da Política; (iii)

comunicação da Política a todos os colaboradores; e (iv) disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte
da cultura da Companhia.
e)

Fornecer, periodicamente, sua percepção do grau de exposição a riscos que a Companhia está exposta e influenciar

na priorização dos riscos a serem tratados.
f)

Assegurar ao Comitê de Auditoria autonomia operacional para cumprir com suas atribuições indicadas abaixo,

aprovando orçamento próprio destinado a cobrir despesas com seu funcionamento.
g)

Receber, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, o reporte das atividades da Auditoria Interna, da Função

de Riscos e Controles Internos e da Função e Compliance, avaliando, ao menos anualmente, se a estrutura e orçamento
destas são suficientes ao desempenho de suas funções.
Comitê de Auditoria
a)

Opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente.

b)

Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras.

c)

Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Função de Riscos e Controles Internos da Companhia e reportá-

las ao Conselho de Administração.
d)

Avaliar e monitorar a exposição de risco da Companhia.

e)

Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia,

incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas.
f)

Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e

normativos aplicáveis à Companhia, além da Política, com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador
e da confidencialidade da informação.
g)

Avaliar, no mínimo anualmente, a estrutura da Auditoria Interna, da Função de Riscos e Controles Internos e da

Função e Compliance, em relação aos seguintes aspectos: (i) definição clara das atribuições, papéis e responsabilidades; (ii)
posicionamento em nível hierárquico adequado, independente e segregado de áreas operacionais; (iii) estrutura
organizacional consistente com as necessidades da Companhia e alocação de pessoal em quantidade suficiente,
adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício das atividades relacionadas às respectivas funções;
e (iv) efetividade da cumprimento das políticas.
Diretoria
a)

Gerir os negócios, operações e desenvolvimento de projetos estratégicos relacionados aos controles internos.

b)

Atualizar o mapa de riscos sempre que ocorrer a revisão do plano estratégico e tempestivamente com o surgimento

de fatores de risco emergentes.
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c)

Estabelecer priorização dos riscos a partir do impacto e probabilidade, visando estabelecer uma comparação

individual dos riscos para fins de priorização e gestão.
d)

Avaliar e tomar decisões em relação a exposição aos riscos (impacto e probabilidade) e recomendar ações de

respostas.
e)

Acompanhar periodicamente a evolução da exposição aos riscos e do sistema de controles internos.

f)

Disseminar a cultura da gestão de risco e controles internos em toda a Companhia.

Auditoria Interna
a)

Aferir a qualidade e a efetividade do processo de gerenciamento de riscos e dos processos de governança, da

adequação dos controles e do cumprimento das normas e regulamentos associados aos negócios da Companhia, de forma
independente, imparcial e tempestiva.
b)

Fornecer relatórios periódicos ao Comitê de Auditoria, a fim de garantir o cumprimento e o processos e estrutura de

gerenciamento de riscos e que adequação dos controles internos esteja sendo devidamente obedecida.
Função de Riscos e Controles Internos
a)

Avaliar, monitorar e controlar os limites operacionais estabelecidos pelos reguladores para garantir a aderência

regulatória da Companhia, mesmo quando não houver obrigatoriedade de envio periódico ao regulador.
b)

Apoiar a primeira linha de defesa na observação de suas responsabilidades diretas.

c)

Disseminar os padrões de integridade e ética como parte da cultura de riscos e controles internos da Companhia,

além de divulgar as boas práticas e políticas relacionadas à compliance.
d)

Orientar e aconselhar os colaboradores da Companhia, direcionando soluções específicas sobre o cumprimento da

Política.
e)

Categorizar os riscos conforme sua prioridade e monitorar a exposição da Companhia a esses riscos.

f)

Certificar a eficiência do ambiente de gerenciamento de riscos e controles internos.

g)

Revisar os planos de ação desenvolvidos pelas Áreas de Negócios e acompanhar o seu andamento.

h)

Informar à Diretoria, ao Comitê de Auditoria e reportar ao Conselho de Administração as situações relevantes e que

não estejam em conformidade.
i)

Elaborar relatórios de reporte ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, consolidando a avaliação de

riscos da Companhia.
Função de Compliance
a)

Zelar pela aplicação do Código de Conduta e Ética da Companhia.

b)

Auxiliar a Função de Riscos e Controles Internos e a Diretoria na avaliação dos riscos de compliance.

c)

Acompanhar a implementação dos planos de ação relacionados aos riscos de compliance.

d)

Coordenar as melhorias de processos para mitigar os riscos de compliance.

Áreas de Negócio
a)

Informar aos seus colaboradores os assuntos relativos à gerenciamento de riscos e controles internos.

b)

Relacionar-se com Órgãos Reguladores, Supervisores e Fiscalizadores, atendendo às suas solicitações e emitindo a

eles os reportes devidos.
c)

Identificar, mensurar e gerenciar os fatores de risco que possam influenciar o cumprimento dos objetivos estratégicos
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e operacionais da Companhia.
d)

Manter um efetivo ambiente de gerenciamento de riscos e controles internos, consistente com a natureza, o porte,

a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio das operações realizadas, de forma a assegurar o efetivo
gerenciamento dos riscos, mantendo a exposição aos riscos em níveis aceitáveis.
e)

Manter a conformidade com as normas e exigências regulatórias.

f)

Fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para análises.

g)

Comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de ocorrência e/ou eventual

extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas apropriadas.
h)

Desenvolver e dar cumprimento aos planos de ação.

A estrutura envolvida no gerenciamento de riscos da Companhia, tal como acima descrita, está formalmente prevista desde
a reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de março de 2022. Para fins de adequação ao
Regulamento do Novo Mercado, a Companhia, dentre outras medidas, constituiu Comitê de Auditoria, está em processo de
contratação de empresa de auditoria independente registrada perante a CVM para desempenho das funções de auditoria
interna e reformulou as demais atribuições e estruturas organizacionais de gerenciamento de riscos.
A Companhia está vivenciado um período de adaptação e de aprimoramento de relações orgânicas estabelecidas entre as
instâncias envolvidas no gerenciamento de riscos e espera que todas as estruturas descritas neste item 5.1.b.iii se
encontrem plenamente funcionais até 31 de julho de 2022.
(c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política

de gerenciamento de riscos.
Com base nas informações descritas neste item 5.1, a Companhia entende que sua estrutura operacional e de controles
internos é adequada para a verificação da efetividade da Política.
Além disso, em avaliação realizada em 28 de março de 2022, o Conselho de Administração considera que a Auditoria
Interna tem estrutura e orçamento considerados suficientes para o desempenho de suas funções.
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(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, utilizando a Política de
Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, citada nos itens 5.1(a) e (b) deste Formulário de Referência.
Nesse contexto, a Companhia tem como prática monitorar constantemente os riscos que possam impactar o atingimento
dos objetivos previstos no planejamento estratégico e operacional da Companhia, incluindo mudanças no cenário
macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades.
Não obstante não possua uma política formalizada, a Companhia possui um Comitê de Riscos e Compliance, conforme
mencionado no item 5.1 deste Formulário de Referência, que se reúne mensalmente para discutir os riscos considerados
relevantes, as ações que serão, ou foram, tomadas para mitigar seus efeitos e as melhores práticas de controles internos
das áreas corporativas.
Adicionalmente, a administração dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta é coordenada pela Diretoria
Financeira, por meio de (i) monitoramento periódico de indicadores macroeconômicos e portfólio de clientes e contratos;
(ii) gestão ativa dos contratos, incluindo medidas preventivas (tais como análise de risco de crédito antes da contratação
com potenciais clientes) e atualização das condições financeiras dos clientes; e (iii) manutenção de contas-correntes
bancárias com instituições aprovadas pela administração com o objetivo de diversificação de risco. Essas ações são
reportadas regularmente à Diretoria e ao Conselho de Administração, que analisam as informações e discutem diretrizes e
medidas para aprimorar as práticas de controle da Companhia.
A Companhia possui como prática não efetuar aplicações em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, de caráter
especulativo.
Ademais, a Companhia adota como conduta de gerenciamento de riscos: (i) manter um nível de caixa mínimo como forma
de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros e minimizar riscos de liquidez; (ii) monitorar frequentemente o
desenvolvimento de seus projetos e as tendências do setor de diagnósticos e saúde para aprimorar a compreensão e análise
de mercado como forma de atenuar os riscos e maximizar o retorno do negócio; e (iii) monitorar a eficiência e diligência nos
seus gastos, analisando seus diversos processos e a forma como os investimentos estão sendo alocados, bem como o
acompanhamento do volume de despesas, buscando meios para que sejam reduzidas, atenuando, assim, riscos de
desperdício e mal gerenciamento de recursos.
A Companhia entende que os principais riscos de mercado aos quais está exposta são tratados nas práticas e objetivos
específicos desenvolvidos pelo seu Comitê de Riscos e Compliance, pelo seu Comitê de Auditoria e por sua Diretoria Financeira
e que sua Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, em conjunto com as práticas e condutas acima
mencionadas, permite o gerenciamento eficaz dos riscos de mercado inerentes às atividades da Companhia.
(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

Item não aplicável, haja vista que a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado.
Considerações adicionais relacionadas a esse item constam do item 5.6 deste Formulário de Referência.
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(c)

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política

adotada
Item não aplicável, haja vista que a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado.
Apesar de não ter uma política de gerenciamento de riscos de mercado formalizada, a administração destes riscos é efetuada
por meio das estratégias operacionais e dos controles internos da Companhia, visando assegurar liquidez, rentabilidade e
segurança das suas operações.
A administração da Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos adotados são adequados para o
acompanhamento dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.
Considerações adicionais relacionadas a esse item constam do item 5.6 deste Formulário de Referência.
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A Companhia implementou e aprimora seus controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança
sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, pautando-se, para tanto, em regras
contábeis emitidas por órgãos e entidades nacionalmente reconhecidas, tais como os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) previamente aprovados e referendados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e
as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Ademais, a Companhia também implementa em seus controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras
e à geração de informações gerenciais, padrões e procedimentos de controle e monitoramento que visam garantir
fidedignidade e transparência compatíveis com os requisitos atualmente exigidos pelo ambiente de negócios. Neste processo,
as áreas de controladoria e finanças validam as informações e a consistência das informações contábeis com as informações
acompanhadas pelos gestores mensalmente. Todas as linhas de resultado de cada unidade ou centro de custos são
disponibilizadas para os respectivos gestores, que na análise de suas informações também contribuem para assegurar a
consistência dos números reportados. Esses procedimentos visam adicionalmente a aprimorar a performance e supervisão
organizacional, reduzir a extensão de riscos de fraudes da Companhia ou de perdas atribuíveis a fatores relacionados a
desempenho, decisões, imagem ou quaisquer outros.
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Para assegurar a elaboração e revisão eficientes de demonstrações financeiras, a integridade das informações e para
proteção de seu patrimônio e interesses em relação a riscos de diferentes naturezas, a Companhia dispõe de procedimentos
e recursos, incluindo:
- Equipes de tecnologia da informação, controladoria e auditoria interna;
- Automatização da maioria dos lançamentos contábeis;
- Controle dos acessos lógicos aos sistemas, segregação de funções para transações críticas em relação à segurança dos
processos;
- Definição de alçadas de aprovação para transações conforme sua relevância;
- Revisão gerencial dos fechamentos contábeis, das conciliações bancárias, de lançamentos contábeis manuais e de
resultados de inventários;
A estrutura de governança conta ainda com código de ética, canal de denúncias, políticas e procedimentos que referentes à
definição de princípios, responsabilidades, atribuições e critérios quanto a manutenção de registros fidedignos e adequados
das operações da Companhia para permitir a elaboração de demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos e com relação à certeza de que os recebimentos e dispêndios estejam sendo feitos somente conforme a
autorizações da administração e do Conselho de Administração.
O sistema de controles internos e as práticas estabelecidas pela Companhia são avaliadas e monitoradas pela Auditoria
Interna. As eventuais imperfeições e deficiências são relatadas nas Cartas de Controles Internos da Auditoria Externa ou nos
Relatórios de Auditoria Interna, e são reportadas à Administração, desdobrando-se em planos de ação para mitigar a
exposição a riscos e / ou corrigir os processos.
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A estrutura de governança é considerada pela Diretoria como eficaz para assegurar as informações solicitadas e divulgadas
nos relatórios das Companhias, bem como para a tomada de decisões tempestivas em relação à minimização de riscos e
otimização de oportunidades.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
O sistema de controles internos da Companhia conta com as áreas de Controladoria, Auditoria Interna, Segurança da
Informação. Dentre as responsabilidades dessas áreas estão:
(i) identificar e mensurar os riscos existentes nos processos da Companhia;
(ii) avaliar a eficácia dos controles destinados à mitigação desses riscos;
(iii) endereçar junto à Alta Administração ações que reduzam ou eliminem a exposição da Companhia aos riscos, mediante
o aperfeiçoamento dos controles;
(iv) garantir um ambiente de integridade corporativa que garanta uma atuação sustentável e perene;
(v) assegurar a adequação dos controles internos que tragam confiabilidade e integridade às demonstrações financeiras e
(vi) estabelecer rotina de monitoramento que garanta constante acompanhamento e aprimoramento de todo o sistema de
controles internos.
A Companhia possui também comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, dentre eles: Comitê Financeiro,
Comitê Médico e Comitê de Riscos. Cabe também ressaltar que a responsabilidade primária pela manutenção dos controles
internos e gerenciamento dos riscos é atribuição de cada área de negócios da Companhia.
c.

se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando
o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O processo de supervisão e acompanhamento da eficiência dos controles internos voltados à elaboração e asseguração das
Demonstrações Financeiras está descrito nos itens a e b acima.
Adicionalmente, a administração acompanha e avalia a eficácia dos mecanismos de controle como elementos de identificação,
mensuração e mitigação de riscos de qualquer natureza que possam afetar os interesses e/ou o patrimônio da Companhia,
e para garantir a aplicação mais racional possível dos recursos disponíveis. São realizados planos de ações de melhorias de
controle interno, que são objeto de “follow up” destinados a promover a sua efetiva e tempestiva aplicação. A eficácia do
controle interno da Companhia sobre a divulgação das informações financeiras em 31 de dezembro de 2021 foi revisada pela
Ernst & Young Auditores Independentes, e o resultado desta revisão está indicado no item “d” desta seção.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida
pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
A Ernst & Young Auditores Independentes (“Auditores”) realizou o exame das Demonstrações Financeiras da Companhia
referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021, com o objetivo de expressar suas opiniões a respeito destas
demonstrações e emitir suas sugestões para melhoria dos controles internos.
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Nesse contexto, foram apontadas as seguintes deficiências:
1)

Procedimento de reconhecimento de receita

Ponto:
Com base em discussões com a Administração e em outros procedimentos realizados foi verificada a ausência de conciliação
tempestiva, detalhada e automatizada dos serviços prestados e ainda não faturados, considerando inclusive a expectativa
de recuperabilidade dos saldos. Não obstante, pode haver atraso na inclusão de informações no sistema quanto à data de
conclusão dos laudos emitidos para certos serviços prestados, bem como do envio de informações dos exames realizados às
operadoras de planos de saúde. Adicionalmente, o reconhecimento da receita considera a efetiva realização dos exames,
todavia, não considera, para todos os exames, a data de cumprimento de todas as obrigações de desempenho, destacandose a data de emissão dos laudos dos exames. Dessa forma, o reconhecimento da receita não considera, em sua completude,
os princípios do CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (equivalente ao IFRS 15 - Revenue from Contracts with Clients).
O IFRS 15/CPC 47 determina que a Companhia avalie dentre outros fatores as obrigações de desempenho dos contratos,
que no caso de certos exames da Alliar é cumprida no momento da emissão do laudo com o resultado do exame e sua
disponibilização para um cliente particular ou beneficiário de plano de saúde. Em decorrência de tal prática foi identificado
um ajuste de auditoria, líquido de impostos e efeitos decorrentes de exercícios anteriores, na ordem de (R$ 1.377) mil.
Risco:
A ausência de informações relevantes para o reconhecimento da receita e contas a receber a faturar como a data em que
ocorreu a prestação do serviço, prazo de faturamento acordado entre a Companhia e operadoras de saúde, data de emissão
do laudo e status do exame no que tange seu faturamento, podem impactar em erro no reconhecimento contábil em relação
ao valor, cumprimento das obrigações de performance e expectativa de que os benefícios gerados pela prestação do serviço
fluirão para a Companhia, potencializando os riscos de erros se materializarem.

e.

Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo

auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A Administração da Companhia concorda com o relatório do auditor sobre os controles internos relacionados ao período findo
em 31 de dezembro de 2021. De acordo com a avaliação da Administração, as deficiências reportadas pelos auditores não
apresentam probabilidade de distorções de magnitude relevante que possam surgir nas demonstrações financeiras. Os
comentários e planos de ação são apresentados a seguir:
1)

Procedimento de reconhecimento de receita

Plano de Ação A administração está em fase de desenvolvimento para reconhecimento via data laudo de forma integrada
com o Pleres, para os serviços que possuem a emissão do laudo. Desta forma, vale destacar que alguns tipos de serviços
prestados pela Companhia não necessariamente resulta na emissão de um laudo e, desta forma, a Companhia está
desenvolvendo o processo, observando o momento em que efetivamente cumpre a obrigação de desempenho nestes
serviços para que a receita seja reconhecida neste momento específico do tempo, conforme o CPC 47, como por exemplo:
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(i) a aplicação de vacinas cujo reconhecimento da receita já ocorre na data da aplicação; e (ii) análises clinicas cujo
reconhecimento da receita deverá ser realizado na data da emissão do resultado dos exames.
Responsáveis: Contabilidade
Data Prevista de Correção: dezembro/2022.
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a.

se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção

eremediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos

identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas:
Para fins de adequação ao Regulamento do Novo Mercado, a Companhia revisou seu Código de Conduta e Ética (“Código
de Conduta e Ética”) visando reforçar seu compromisso com a disseminação de uma cultura de integridade e a constante
promoção de um ambiente corporativo transparente e ético.
O Código de Conduta e Ética, cuja última versão foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 28 de março de 2022, está disponível para consulta no site ri.alliar.com e trata, entre outras matérias, sobre a
importância de cumprimento com legislação e regulamentos aplicáveis às suas atividades, especialmente com leis que
proíbem práticas de corrupção.
Além do Código de Conduta e Ética, a Companhia adota os seguintes mecanismos e procedimentos de integridade:
Política de Compliance: A Companhia adota Política de Compliance (“Política de Compliance”), que foi aprovada em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de março de 2022. A Política de Compliance tem
como objetivo estabelecer e divulgar as diretrizes e principais atribuições associadas à Função de Compliance da Companhia,
que é uma instância independente e autônoma da Companhia, responsável por prevenir e mitigar seus riscos de compliance.
Avaliação Mensal de Riscos: Os riscos de compliance são reavaliados periodicamente pela Função de Compliance da
Companhia, conforme descrito em sua Política de Compliance e, havendo necessidade, o Código de Conduta e Ética e demais
políticas da Companhia são adaptadas.
Relacionamento com Terceiros: A Companhia adota práticas rígidas na negociação e administração de todas as
atividades comerciais. Os parceiros de negócio e fornecedores da Companhia são respeitados e reconhecidos como
importantes agentes entre os públicos de relacionamento com a Companhia. No processo de contratação, a Companhia
evidencia as exigências para que todos os parceiros de negócio e fornecedores atendam à legislação vigente, com especial
atenção para o cumprimento da legislação aplicável aos negócios da Companhia. De acordo com o Código de Conduta e
Ética, os colaboradores envolvidos no processo de seleção ou que se envolvam pessoalmente com fornecedores devemprocurar
seus superiores imediatos para comunicar qualquer tipo de vínculo pessoal com empresas e/ou profissionais que prestem
serviços à Companhia. Além disso, os colaboradores não podem receber, realizar ou prometer quaisquer tipos de pagamentos
impróprios e doações em troca de concessão de vantagens comerciais ou benefícios, a não ser brindes corporativos
compatíveis com boas práticas comerciais.
Cláusulas Contratuais Anticorrupção: De forma a proteger a Companhia em relação aos riscos decorrentes das leis
anticorrupção por atos praticados por terceiros prestadores de serviço, os contratos celebrados com nossos parceiros de
negócios possuem cláusulas anticorrupção que proíbem expressamente a prática de qualquer forma de suborno e corrupção.
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Além disso, as cláusulas de anticorrupção preveem o direito de a Companhia rescindir automaticamente o contrato celebrado,
quando comprovada falha do terceiro em cumprir com tais cláusulas anticorrupção.
Relacionamento com Órgãos Públicos: A Companhia mantém o mais alto nível de integridade na relação com
representantes do governo e seus colaboradores são orientados a (i) não dar ou receber qualquer tipo de pagamento, seja
em dinheiro, presentes, serviços ou qualquer benefício de valor com o objetivo de suborno ou tratamento especial; (ii)
cumprir a legislação e não executar qualquer ação que viole as leis e regulamentos vigentes; (iii) manter um relacionamento
ético, transparente e de credibilidade com os órgãos governamentais; e (iv) comprometer-se a seguir as regras estabelecidas
pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), devendo sempre basear-se na transparência e nos princípios do Código de
Conduta e Ética da Companhia.
ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos

mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência
de seus dirigentes, se existentes;
A Companhia possui uma Função de Compliance, a qual, conforme mencionado acima, é responsável por prevenir e mitigar
riscos de sanções legais ou regulatórias, de perdas financeiras ou de danos reputacionais, decorrentes da falta de
cumprimento de disposições legais e regulamentares, padrões técnicos, Código de Conduta e Ética ou políticas internas da
Companhia.
A Função de Compliance é exercida pela Diretoria de Compliance estatuária e se reporta diretamente para o Conselho de
Administração da Companhia. De modo de evitar conflitos de interesse, os colaboradores da Diretoria de Compliance não
acumulam funções ou possuem relação de subordinação com áreas operacionais da Companhia. Pelo mesmo motivo, suas
metas e sua remuneração não podem estar relacionadas ao desempenho das áreas de negócio.
As demais prerrogativas e atribuições da Função de Compliance estão previstas na Política de Compliance, aprovada em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de março de 2022, e disponível para consulta no
site ri.alliar.com.
Além disso, a Companhia possui Comissão de Ética, a qual é responsável por gerenciar e garantir o adequado funcionamento
do canal de denúncias. Cumpre à Comissão de Ética documentar investigações internas de potenciais violações às normas
de integridade ou recomendar a contratação de investigação independente. A Comissão de Ética é convocada na medida
em que houver necessidade e composta por membros da diretoria da Companhia que não ocupam cargos operacionais.
É assegurado à Comissão de Ética autonomia, imparcialidade e autoridade para exercer suas atribuições. Para tanto, a
instância conta com recursos materiais, humanos e financeiros suficientes e possibilidade de reporte ao mais alto nível
hierárquico da Companhia, quando necessário. A Função de Compliance também tem estrutura e recursos adequados ao
desempenho de suas funções.
iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
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A Companhia possui, desde novembro de 2013, um Código de Conduta e Ética que serve como guia prático de conduta
pessoal e profissional. Conforme mencionado acima, em 2022, a Companhia revisou seu Código de Conduta e Ética para fins
de adequação ao Regulamento do Novo Mercado e esta nova versão foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração
da Companhia, realizada em 28 de março de 2022.
•

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados

e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados;
O Código de Conduta e Ética é aplicável a todos os acionistas, membros de conselhos e comitês, diretores, gerentes,
funcionários, estagiários e aprendizes da Companhia e de todas as suas subsidiárias, independentemente da forma de
contratação, vínculo ou hierarquia, além daqueles que têm o poder de assinar contratos pela Companhia e/ou por suas
subsidiárias (“Colaboradores”).
Além disso, o Código de Conduta e Ética também deve ser observado por clientes, consultores, fornecedores, prestadores
de serviços, parceiros ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que esteja prestando serviços ou que mantenha
relacionamento com a Companhia.
•

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e

empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao
tema;
Os Colaboradores devem aderir formalmente ao Código de Conduta e Ética no momento inicial de sua contratação. O Código
de

Conduta

e

Ética

está

disponível

no

site

da

Companhia,

ou

ainda

em:

https://ri.alliar.com/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=61237.
Além disso, a Companhia promoverá treinamentos, de periodicidade mínima anual, a todos os seus Colaboradores, sobre a
necessidade de cumprimento do disposto no Código de Conduta e Ética e nas demais normas internas, bem como para
esclarecimento de informações necessárias para um melhor entendimento e prática contínua de suas disposições.
•

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao

assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas;
Conforme previsto no Código de Conduta e Ética, qualquer Colaborador que violar o disposto no documento ou apresentar
qualquer outro comportamento que represente falta de ética, estará sujeito à aplicação de medidas disciplinares ou sanções,
que poderão incluir (i) advertência formal; (ii) suspensão temporária; (iii) término da relação de trabalho, com justa causa,
ou rescisão de contrato (em caso de terceiros); ou (iv) término da relação comercial.
As medidas disciplinares e sanções levarão em consideração as circunstâncias específicas do caso e uma variedade de
fatores, entre eles a gravidade, o prejuízo real ou potencial, a frequência das violações, violações anteriores e esforços
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cooperativos ou mitigadores por parte do autor da violação.
•

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,

locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
A Companhia possui, desde novembro de 2013, um Código de Conduta e Ética, o qual foi aprovado pelo Conselho de
Administração em 28 de março de 2022. O mesmo está disponível no site da Companhia ri.alliar.com.
b.

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

A Companhia possui, desde o segundo semestre de 2016, canal de denúncia (“Canal de Denúncias”), por meio do qual
qualquer pessoa pode reportar dúvidas e suspeitas de violações ao Código de Conduta e Ética, bem como às demais políticas
internas da Companhia.
•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;

O canal de denúncias é gerido por empresa independente e especializada.
•

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias

somente deempregados;
O Canal de Denúncias da Companhia é aberto para todos os Colaboradores e terceiros, de forma gratuita, pelos seguintes
meios:
•

Website: www.canaldedenuncia.com.br/alliar

•

Telefone: 0800 300 4479

•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé; e

O Canal de Denúncias assegura a confidencialidade das informações recebidas e possibilita o anonimato daqueles que
prefiram não se identificar.
Nos termos do seu Código de Conduta e Ética, a Companhia não tolera qualquer forma de retaliação contra o denunciante
que tenha feito uma comunicação de boa-fé, ainda que ao final seja considerada improcedente. Eventual retaliação é
considerada uma violação ao Código de Conduta e Ética, sujeitando os infratores às medidas disciplinares e sanções cabíveis.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

Conforme previsto no Código de Conduta e Ética, a Comissão de Ética é responsável por gerenciar e garantir o adequado
funcionamento do Canal de Denúncias.
Em casos de denúncias que envolvam a Comissão de Ética, o Comitê de Auditoria ou seus membros, o Conselho de
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Administração será responsável pela apuração. Casos envolvendo o Conselho de Administração ou seus membros serão
apurados pelo Comitê de Auditoria. Por sua vez, casos de envolvimento de membros da Diretoria serão encaminhados pela
Comissão de Ética ao Conselho de Administração para deliberação e tratativas. O Comitê de Auditoria e o Conselho de
Administração também garantem o anonimato do denunciante e práticas de não retaliação na apuração.
c.

se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias

visando a identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas;
e
Todos os processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias são submetidos ao processo de due diligence com o
objetivo de identificar e avaliar quaisquer pontos de atenção que possam afetar a reputação da Companhia.
d.

Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,

detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.
Possuímos, conforme respostas anteriores.
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No contexto de adequação ao Regulamento do Novo Mercado, a Companhia elaborou e formalizou sua Política de
Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário de Referência.
Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos que a Companhia está
exposta.
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Em que pese a Companhia não possuir política formalizada especifica de gerenciamento de riscos de mercado, em
complemento ao item 5.2 deste Formulário de Referência, a Companhia informa que visa estabelecer e divulgar princípios,
diretrizes e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos de mercado na Companhia, de forma a
possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, previsão, monitoramento e comunicação de riscos de mercaod inerentes
às suas atividades e que possam afetar o atendimento aos seus objetivos, padronizando as atividades de controle e de
gerenciamento dos riscos que devem ser desempenhadas em todos os níveis da Companhia e nos estágios de seus processos
corporativos.
Riscos de mercado para os quais se busca proteção
Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são aqueles descritos no item 4.2 deste Formulário de
Referência.
Estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Para garantir a proteção patrimonial, a Companhia mantém suas aplicações atreladas ao CDI, de modo a garantir um hedge
natural frente à sua exposição passiva, mitigando parte do impacto negativo de oscilações de taxas de juros.
O Grupo busca minimizar os efeitos desses riscos ao utilizar instrumentos financeiros derivativos para exposições do risco de
hedge.
Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Atualmente a Companhia não utiliza instrumentos de proteção patrimonial ( hedge), exceto na linha de empréstimo 4.131,
por meio das quais referido instrumento financeiro engloba um instrumento de proteção patrimonial.
Conforme mencionado a Companhia mantém instrumentos derivativos de hedge para proteger suas exposições de risco de
variação de moeda estrangeira e taxa de juros.
Adicionalmente, a Companhia não contrata nem negocia instrumentos financeiros, inclusive instrumentos financeiros
derivativos para fins especulativos.

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Risco de capital: A Companhia gerencia esse risco por meio (i) da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio; e (ii) da
revisão periodica de sua estrutura de capital e da estrutura de capital de suas controladas considerando, para tanto, o custo
de capital, a liquidez dos ativos, os riscos associados a cada classe de capital e o grau de endividamento.
Risco de taxas de juros: Esse risco é administrado pela Companhia por meio da manutenção de (i) suas aplicações atreladas
ao CDI, de modo a garantir um hedge natural frente à sua exposição passiva; e (ii) um mix apropriado de empréstimos a
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taxas de juros prefixadas e pós-fixadas.
Risco de taxa de câmbio: Esse risco é administrado pela Companhia de acordo com os parâmetros estabelecidos por sua
administração, por meio da utilização de contratos futuros de moeda.
Risco de crédito: Esse risco é gerenciado pela Companhia por meio do cálculo da provisão para créditos de liquidação
duvidosa em montante considerado pela administração como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de tais
créditos.
Risco de liquidez: A Companhia gerencia esse risco mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de
crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa
previstos e reais e da combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
No ano de 2021, foram realizadas uma série de medidas com o objetivo de preservação do caixa. A Companhia realizou
negociações com alguns de seus principais credores a fim de alongar o cronograma de vencimentos de suas dívidas,
reduzindo a concentração de vencimentos de empréstimos e financiamentos nos próximos 12 meses e reforçando a solidez
financeira do balanço. Para 2022, a Companhia permanece empenhada em negociar o alongamento de sua dívida, buscando
também alternativas para reforçar o caixa.
Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, uma vez que a Companhia não opera com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge).
Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
Apesar de não ter uma política de gerenciamento de riscos de mercado formalizada, a administração destes riscos é feita
por meio de suas estratégias operacionais e de seus controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança
das operações da Companhia.
Tais procedimentos são coordenados pela Diretoria Financeira da Companhia, por meio de (i) monitoramento periódico de
indicadores macroeconômicos e portfólio de clientes e contratos; (ii) gestão ativa dos contratos, incluindo medidas
preventivas (tais como análise de risco de crédito antes da contratação com potenciais clientes) e atualização das condições
financeiras dos clientes; e (iii) manutenção de contas-correntes bancárias com instituições aprovadas pela administração
com o objetivo de diversificação de risco.
As ações acima mencionadas são reportadas regularmente à Diretoria e ao Conselho de Administração, que analisam as
informações e discutem diretrizes e medidas para aprimorar as práticas de controle da Companhia.
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
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A Companhia entende que consegue, por meio de seu Comitê de Riscos e Compliance, de seu Comitê de Auditoria e de sua
Diretoria Financeira, avaliar e monitorar os riscos de mercado inerentes aos seus negócios de maneira eficaz, sendo os
resultados dessa avaliação periodicamente reportados ao Conselho de Administração para discussão sobre os referidos riscos
e exposições.
Assim, a administração da Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos adotados são adequados
para o acompanhamento dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.
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Data de Constituição do Emissor

05/08/1992

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e transformada em
sociedade por ações em 06 de dezembro de 2010

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

26/10/2016
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As atividades da Companhia como sociedade anônima iniciaram em dezembro de 2010, no momento da associação entre
radiologistas de alto reconhecimento junto à comunidade médica, sócios de empresas prestadoras de serviços de medicina
diagnóstica, e o Pátria Investimentos, que aportou capital na Companhia para viabilizar a implementação do seu plano de
negócios. Os empreendedores iniciais eram controladores de quatro clínicas de diagnósticos por imagem: (i) Axial, em Belo
Horizonte e outras cidades do estado de Minas Gerais, (ii) Cedimagem, em Juiz de Fora, (iii) Plani, no Vale do Paraíba, Estado
de São Paulo, e (iv) Diimagem, em Campo Grande. Com a fusão destas quatro empresas, que ocorreu através da
incorporação das três últimas pela Axial (antiga denominação da Companhia), em dezembro de 2010, o grupo passou a
adotar a marca nacional “Alliar Medicina Diagnóstica” e a contar com 23 unidades de atendimento e 21 equipamentos de
ressonância magnética.
Após a fusão inicial das quatro marcas, seguida pelo investimento do Pátria, mais de outras 20 empresas se associaram à
Companhia. A maioria das associações da Companhia é efetuada através de uma combinação entre pagamento em dinheiro
e ações da Companhia, na qual o(s) médico(s) controlador(es) passa(m) a ter participação no quadro societário.
A Companhia tem como objeto social a prestação de serviços de medicina diagnóstica, incluindo, (a) a prestação de serviços
de medicina diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e citologia; (iii)
anatomia patológica; (iv) análises clínicas, diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e laboratórios
contratados, assim como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico; (b) vacinação e imunização humana; (c) atividade
médica restrita a consultas; (d) a exploração de atividades relativas à (i) importação, para uso próprio, de equipamentos
médico-hospitalares; conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (ii) consultoria, assessoria, cursos e palestras na
área da saúde, bem como a prestação de serviços que visem a promoção de saúde e a gestão de doenças crônicas; e (iii)
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na área da medicina diagnóstica; e (e) a participação em outras
sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
Após as quatro clínicas iniciais, durante o ano de 2011, a Companhia, alinhada à sua estratégia de expansão, se associou a
outras quatro marcas, entrando nas cidades de Dourados, Belém e reforçando sua presença em Campo Grande. Em 2012,
por meio de diversas associações nos meses de janeiro, setembro e dezembro, a Companhia expandiu sua atuação em
Campo Grande e Belo Horizonte e iniciou suas operações em Ponta Grossa, na região Sul do Brasil. Durante o ano de 2013,
a Companhia entrou em novas regiões – Ipatinga, Rio Claro, João Pessoa, Mogi das Cruzes, Taubaté, Pindamonhangaba e
Vitória, e reforçou sua presença em Juiz de Fora e em Belo Horizonte, através de 9 novas associações. Neste ano, a
Companhia se tornou o maior player de medicina nuclear do Brasil, contando com quinze equipamentos gama-câmara e
cinco PET-CTs.
No ano de 2014, a Companhia, em conjunto com a Philips Medical System Ltda. e a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo
de Diagnóstico por Imagem, constituíram a Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. com participações de 50,1%, 19,9% e
30,0% respectivamente, cuja sede está localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, e que tem como finalidade
explorar a concessão administrativa, por meio de parceria público privada (“PPP”), para gestão e operação de serviços de
apoio ao diagnóstico por imagem em 11 unidades hospitalares integrantes da rede própria da Secretaria da Saúde do Estado
da Bahia. Trata-se da primeira PPP do setor de medicina diagnóstica no Brasil, atingindo 12 milhões de habitantes no Estado
da Bahia. O contrato que regula referida concessão possui vigência de 11 anos e 6 meses, e foi celebrado em 2 de janeiro
de 2015. O início das operações ocorreu no dia 28 de maio de 2015 e a Companhia é remunerada mediante contraprestação
mensal paga pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.
Ainda em 2014, ocorreu a aquisição estratégica do Centro de Diagnósticos Brasil – (“CDB”), localizado em São Paulo, principal
centro econômico e populacional do país. Por meio de tal aquisição, a Companhia adicionou 15 equipamentos de RM e 8
unidades ao seu grupo. Além disso, viabilizou a entrada da Companhia de forma relevante no segmento de análises
laboratoriais, abrindo um novo mercado a ser explorado em todas as unidades da Companhia, constituindo assim uma nova
alavanca de crescimento para o seu plano de negócios. O processo de aquisição foi aprovado sem restrições pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
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Em 2015, em parceria com a Siemens, a Companhia foi pioneira, no mundo, no desenvolvimento de um centro de comando
remoto de equipamentos de RM, permitindo aumento significativo de padronização e produtividade dos técnicos operadores
de ressonância, viabilizando assim a realização de diagnóstico com alta qualidade e baixo custo em qualquer região do Brasil,
independente da distância dos grandes centros urbanos e do tamanho da cidade.
Em março de 2016, foi assinado o Acordo de Associação entre o Grupo Delfin e a Companhia. O Grupo Delfin possuía 8
unidades de atendimento de medicina diagnóstica por imagem, localizadas entre o Estado da Bahia e do Rio Grande do
Norte, totalizando 16 equipamentos de ressonância magnética. Por meio desta aquisição estratégica, a Companhia tornouse também líder em medicina diagnóstica no Nordeste.
Em março de 2017, foi realizada a transação com o Grupo Multiscan, líder em diagnósticos por imagem no estado do Espírito
Santo. Multiscan possuía 4 unidades de atendimento de medicina diagnóstica por imagem, totalizando 8 equipamentos de
ressonância magnética.
No início de 2018, a Companhia adquiriu participação adicional de 30% na RBD SPESA, alcançando participação total de
80%.
Em 2019, a Companhia anunciou o lançamento da plataforma de tecnologia iDr – Inteligência Diagnóstica Remota, uma
solução completa em serviços de gerenciamento de diagnóstico por imagem à distância.
Em 2020, a Companhia anunciou o lançamento de seu novo negócio, o marketplace de saúde Cartão Aliança, que foi criado
a partir da realidade Brasileira, na qual mais de 70% da população não possui um plano de saúde privado. A solução criada
pela Alliar provê acesso a diversos serviços de saúde em um só canal, com um custo acessível.
Em outubro de 2021, o Pátria Investimentos vendeu sua participação na Companhia para o fundo de investimentos Fonte
de Saúde, cuja gestora é a MAM Asset Management, finalizando assim seu ciclo de investimento na Alliar. Já em novembro
de 2021, o Fonte de Saúde, liderado pelo empreendedor Nelson Tanure, formalizou uma proposta vinculante direcionada
aos Acionistas Controladores para aquisição de até a totalidade das ações de emissão da Companhia detidas por eles;
proposta essa que foi aceita e que resultou na mudança de controle da Alliar em abril de 2022.
Atualmente, a Companhia é uma das maiores empresas do mercado de medicina diagnóstica de alta complexidade do Brasil,
em termos de número de equipamentos de ressonância magnética e abrangência nacional. Por meio de suas unidades
próprias, a Companhia está presente em 42 cidades e 10 Estados da federação brasileira, e possui mais de 100 equipamentos
de RM e, através do Cartão Aliança, a Companhia já está presente em mais de 150 municípios. A plataforma iDr comanda
mais de 103 equipamentos de RM e de tomografia instalados em 14 estados de forma remota, integrando diferentes
fabricantes de equipamentos médicos em nove centros de comando. Mais de 100 mil laudos de telerradiologia já foram
realizados, e mais de 17 mil exames foram feitos por telecomando.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
Até a data de divulgação deste Formulário de Referência não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 6 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Os serviços oferecidos pela Companhia compreendem diagnósticos por imagem, análises clínicas, Setor público e PPPs, iDr
– Inteligência Diagnóstica Remota e Marketplace Cartão Aliança.
Diagnósticos por Imagem: Refere-se aos exames de imagem, tais quais: ressonância magnética, tomografia
computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PET-CT (tomografia computadorizada
por emissão de pósitrons), dentre outros; e os exames de métodos gráficos, tais quais: eletrocardiograma, cardiotocografia,
holter (monitoração contínua), testes ergométricos e cardiopulmonares, dentre outros. Os exames de imagens envolvem a
captura de imagens e sua posterior interpretação por médico qualificado para emissão de laudo; por sua vez, os exames de
métodos gráficos envolvem o monitoramento de sinais vitais e seu registro por meio de representações gráficas, que são
posteriormente interpretadas por médico qualificado para emissão de laudo.
Análises Clínicas: Consistem na realização de exames laboratoriais, tais quais: hemograma, análise de urina e fezes,
medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de doenças sexualmente transmissíveis, exames de anatomia patológica,
dentre outros. Os exames de análise clínica envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado,
com o uso de equipamento automatizado. A Companhia não conta com Núcleo Técnico Operacional (NTO) próprio com
equipamento para análise de amostras, de forma que o serviço de coleta, transporte, análise e elaboração de laudos é
subcontratado, sendo que a Companhia realiza a interface com pacientes (agendamento, recepção e entrega de laudos) e
fontes pagadoras (processo de cobrança).
Setor público e PPPs: A Companhia também presta serviços a entidades governamentais, inclusive a hospitais integrantes
do Sistema Único de Saúde (“SUS”), bem como gerencia e opera serviços de apoio ao diagnóstico por imagem, por meio de
uma parceria público privada (“PPP”) celebrada com o Governo do Estado da Bahia.
iDr – Inteligência Diagnóstica Remota: oferece de maneira customizada, através de tecnologia e expertise, todas as
soluções desenvolvidas internamente na Alliar para diferentes tipos de clientes, desde clínicas de diagnóstico por imagem,
operadoras de planos de saúde verticalizadas até hospitais que possuam necessidades ou desafios operacionais semelhantes
aos que a Alliar superou. As ofertas da iDr possibilitam que seus clientes criem valor para suas operações de maneira direta
e mensurável, seja através do aumento da capacidade de realização de exames (exemplo: novas especialidades no portfólio),
maior qualidade dos exames e laudos realizados, otimização dos protocolos, extensão do horário de funcionamento, maior
eficiência na operação, otimização da agenda de exames, entre outros.
Marketplace Cartão Aliança: lançado em 2020, a partir da realidade Brasileira, na qual mais de 70% da população não
possui um plano de saúde privado, esta é uma solução criada pela Alliar que provê acesso a diversos serviços de saúde em
um só canal, com um custo acessível. São milhares de estabelecimentos credenciados em todo o Brasil, que oferecem
descontos em consultas médicas presenciais ou online, exames laboratoriais e de imagem, testes de Covid-19, farmácias e
outros.
A Companhia alia a dispersão geográfica de suas unidades de atendimento à integração completa de processos, sistemas e
gestão. A equipe de gestão da Companhia, localizada em São Paulo, dispõe de monitoramento remoto em tempo real de
todas as operações e é responsável por garantir seu bom funcionamento. Seu papel inclui funções como planejamento
estratégico e financeiro, expansão, padronização de processos e controles de qualidade e apoio no relacionamento com
operadoras de saúde e médicos solicitantes. Em paralelo, o Centro de Serviços Compartilhados da Companhia, localizado em
Belo Horizonte, é responsável por todas as atividades de contabilidade, controladoria, faturamento, tesouraria, compras e
recursos humanos. Tal nível de integração só é possível em função da utilização de um número limitado de sistemas de
informação, integrados e comuns a todas as unidades, o que acreditamos garantir ganhos de escala na expansão das
unidades locais. Com o objetivo de garantir um elevado padrão de qualidade, além do programa proprietário de gestão e
qualidade SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alliar, a Companhia conta com acreditações da Organização Nacional de
Acreditação (ONA) Nível 2 e Nível 3, programa de revisão de laudos e processo anual de avaliação de performance médica,
através do qual os médicos de melhor desempenho são convidados a se tornarem acionistas da Companhia.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

Não aplicável, pois a Companhia não configura uma sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

(a) Produtos e Serviços Comercializados.
A Companhia e suas controladas têm como objeto social a prestação de serviços de medicina diagnóstica, incluindo: (i)
diagnóstico por imagem e métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e citologia; (iii) anatomia patológica; e (iv) análises clínicas,
diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e laboratórios contratados, assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.
O único segmento operacional da Companhia divulgado nas demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2019, 2020 e 2021 é o segmento de “Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico” ("SAD"), que engloba todas
as atividades descritas no item 7.1 deste Formulário de Referência. A Companhia atua nas áreas de análises clínicas,
diretamente, ou em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios contratados.
Entretanto, a Companhia entende que suas atividades são divididas em duas linhas de serviços relevantes, quais sejam (a)
diagnósticos por imagem; e (b) análises clínicas.
Os negócios afeitos ao ramo de diagnóstico por imagem compreendem na realização de exames de imagem, tais quais:
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PETCT, dentre outros. Os exames de imagens envolvem a captura de imagens e sua posterior interpretação por médico
qualificado para emissão de laudo.
Os laudos de grande parte dos exames de diagnóstico por imagem e métodos gráficos e medicina nuclear são realizados por
empresas médicas especializadas, contratadas pela Companhia.
Já os negócios de análises clínicas, compreendem a realização de exames laboratoriais, tais quais: hemograma, análise de
urina e fezes, medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de doenças sexualmente transmissíveis, anatomias
patológicas, dentre outros. Os exames de análise clínica envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional
habilitado, com o uso de equipamento automatizado.
A Companhia mantém relação usual de mercado com todos os seus clientes, não identificando qualquer tipo de
relacionamento que não seja usual no seu setor de atividade.
Vide item 7.1 para maiores informações acerca dos serviços comercializados pela Companhia.
(b) Receita Proveniente do Segmento e sua Participação na Receita Líquida da Companhia
Seguem abaixo receitas provenientes do segmento denominado Serviços Auxiliares de Diagnósticos, que representa 100%
da receita líquida da companhia:

Em milhares de R$
Receita líquida de serviços

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

1.072.866

928.787

1.136.572

(c) Lucro Líquido ou Prejuízo Resultante do Segmento e sua Participação no Lucro Líquido da Companhia
Seguem abaixo lucro/prejuízo provenientes segmento denominado Serviços Auxiliares de Diagnósticos, que representa
100% do lucro líquido da companhia:

Em milhares de R$
Lucro líquido total

31.12.2019
50.074

31.12.2020
(92.431)

31.12.2021
1.988
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

a. características do processo de produção
Os SADTs compreendem a realização de diversas modalidades de exames, objetivando auxiliar o profissional da saúde na
realização de diagnósticos, prevenção, definição prognóstica, monitoramento e acompanhamento de doenças, previamente
diagnosticadas ou na análise da possibilidade de desenvolvimento de doenças futuras.
Os SADTs possuem as seguintes particularidades:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Análises clínicas: Nesse grupo, os exames são provenientes de coleta de sangue, urina, fezes ou outros fluidos
corporais. No entanto, a Companhia não faz análise de tais exames por não possuir Núcleo Técnico.
Citologia e Anatomia Patológica: Neste grupo os exames correspondem à análise de tecidos ou líquidos
corporais. No entanto, a Companhia não faz análise de tais exames por não possuir Núcleo Técnico.
Diagnóstico por imagem e métodos gráficos: Nesse grupo, as imagens corporais são captadas por
aparelhos específicos e, por meio da internet ou mídias físicas (como, por exemplo, CDs e/ou DVDs), são
analisadas por uma equipe médica. Os métodos gráficos correspondem aos exames pelos quais sinais elétricos
provenientes de equipamentos são traduzidos em sinais gráficos e interpretados por médicos. Nesse âmbito, a
Companhia disponibiliza também os exames de medicina nuclear, que são realizados mediante a utilização de
substâncias, que, em razão de suas propriedades, emitem radiação e seus sinais são captados por aparelhos,
cujos resultados são interpretados para a emissão de laudo.
Imunização: Nesse grupo, incluem-se os procedimentos de aplicação de vacinas com a finalidade de fornecer
ao indivíduo uma defesa contra determinadas doenças. A Companhia oferece tipos diferentes de vacinas
destinadas a adultos e crianças. A cadeia de frio, que é utilizada para a preservação das vacinas, é constituída
pelos mais modernos equipamentos disponíveis no mercado e com rígido controle de temperatura, que garantem
ao cliente a certeza de estar recebendo um agente imunizante em perfeitas condições. Os profissionais são
certificados e recertificados em sua função, por meio de treinamento interno específico em conceitos técnicos e
processos, visando à qualidade do serviço.

Os serviços auxiliares de apoio diagnóstico têm início com o recebimento de solicitação do profissional da área de saúde para
a realização de exames dentro das áreas mencionadas acima.
Após a realização dos exames, os resultados provenientes das análises e/ou procedimentos de imagem ou métodos gráficos
são direcionados aos clientes e/ou ao profissional solicitante.
A produção desses exames depende de: (i) conhecimento médico, técnico e científico; (ii) equipamentos adequados; (iii)
profissionais habilitados; (iv) insumos específicos para cada área de atuação; (v) processos definidos e (vi) qualidade
assegurada.
O processo de realização dos exames relacionados aos serviços auxiliares de apoio diagnóstico compreende as seguintes
etapas:
1. Informação e preparo do cliente para a realização do exame
É uma etapa de fundamental importância para o correto resultado do exame. Fatores como dieta, atividade física, jejum ,
tabagismo, influenciam os resultados de diversos exames. Para que o cliente seja orientado da melhor maneira possível, a
Companhia dispõe de centrais de relacionamento (call centers) e sites na internet, além da própria unidade de atendimento,
que fornecem ao cliente informações necessárias para a realização dos exames.
2.

Cadastro, coleta e execução do exame

Os clientes, previamente informados e preparados, comparecem a uma das unidades de atendimento da Companhia onde é
realizado um cadastro contendo informações pessoais básicas e informações clínicas relevantes. Na sequência, o cliente deve
apresentar a solicitação do profissional da saúde com descrição dos exames que devem ser coletados e/ou executados.
Existem dois procedimentos distintos, de acordo com o tipo de exame a ser realizado pelo cliente: (i) nos casos de exames
de análises clínicas e anatomia patológica, as amostras são recebidas ou coletadas na unidade de atendimento e,
posteriormente, encaminhadas ao laboratório contratado para processamento, análise das amostras e liberação dos
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resultados e (ii) nos casos de exames de imagem e métodos gráficos, o cliente realiza os exames na unidade de atendimento,
com emissão do respectivo relatório na própria unidade e/ou após análise em uma das centrais de laudo da Companhia.
3. Liberação do laudo (resultado do exame realizado pelo cliente) e sua respectiva entrega ao cliente ou ao profissional
solicitante.
Os exames são realizados de acordo com elevados padrões de qualidade, e tem sua responsabilidade técnica assegurada na
forma da legislação vigente. Todas as pessoas que realizam os exames e elaboram os laudos são habilitadas para tanto.
Após sua elaboração, cada laudo é assinado por um profissional capacitado e devidamente registrado no conselho profissional
competente. Os laudos podem ser retirados nas unidades de atendimento, pela internet, ou entregues no domicílio do cliente
(caso seja assim contratado) ou no consultório do profissional solicitante.
Quanto ao parque de equipamentos, a Companhia utiliza equipamentos de diagnóstico por imagem de última geração, tendo
como principais fornecedores desses equipamentos Siemens Healthcare, General Eletric Healthcare, Philips Medical Systems,
Canon Medical e Hologic.

4. Recursos
Para suportar o processo produtivo, a Companhia dispõe de recursos, tecnologia e práticas de gestão e serviços ao cliente
que asseguram performance operacional e experiência positiva dos pacientes, onde destacam-se:
(i) Ocupação otimizada de agendas: centrais de agendamento com atuação receptiva e ativa com foco na conversão de
chamadas em agendamento, visando maximizar o preenchimento de agendas no curto prazo;
(ii) Serviços digitais: Interação constante com paciente durante o ciclo de atendimento, desde o envio de instruções de
preparo, confirmação de presença e da disponibilidade de resultados que são acessíveis pelo portal do paciente e do médico
solicitante;
(iii) Acreditação da qualidade e segurança dos pacientes: parcela significativa de unidades de atendimento possuem
acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação que certificam os processos operacionais que garantem a segurança
dos pacientes;
(iv) Gestão da satisfação de pacientes: sistema on line de gerenciamento da satisfação dos pacientes, capaz de medir o
grau de satisfação em todas as unidades e em todas as fases do processo;
(v) Eficiência operacional: Organização da força produtiva e administrativa com aplicação da metodologia de orçamento base
zero e “lean thinking”, para combinar melhoria de índices de eficiência com qualidade de atendimento;
(vi) Qualidade Médica: programas permanentes de qualidade com avaliação do desempenho médico e da qualidade técnica
dos laudos aplicado em todas as empresas da Companhia;
(vii) Tecnologia da informação: plataforma integrada de sistemas comuns que suportam as atividades de back office,
atendimento ao paciente, processamento dos resultados e gerenciamento de todas as empresas da Companhia;
(viii) Command Center : operação remota de equipamentos de ressonância magnética em centrais de operações no qual o
operador, técnico/tecnólogo radiologista, tem a condições de operar mais de 1 equipamento simultaneamente, resultando
em ganhos de produtividade, incremento de produção pela possibilidade de realização de todo tipo de exame em todas as
localidades e melhoria da qualidade do exame pela produção com os melhores profissionais dentro de um grupo centralizado
de operadores, assistidos por médicos radiologistas;
(ix) Gestão total do desempenho: monitoramento permanente do desempenho das operações por meio de um sistema de
BI - Business Inteligence , num painel central com visualização dos principais indicadores operacionais e financeiros;
(x) Gestão de recursos e suprimentos: controle geral dos ativos da companhia visando alta disponibilidade e contratos
corporativos de aquisições e insumos, que capturam ganhos de escala pela força de negociação da companhia;
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(xi) Melhoria contínua : O programa SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alliar, reúne 80 requisitos em quatro categorias:
Agendamento; Comercial, Experiência do Cliente, Processos e Produção, Qualidade e Segurança, estabelecendo um padrão
de referência e medição periódica das práticas e KPIs da Companhia em cada unidade, resultando numa classificação de
desempenho: SIGA Bronze; SIGA Prata e SIGA Ouro; e
(xii) Planejamento Estratégico e Orçamentário: a Companhia realiza anualmente seu Planejamento Estratégico que resulta
no Orçamento e indicadores do exercício seguinte, que são acompanhados de acordo com a metodologia de balanced score
card e utilizados também para avaliar e remunerar de forma variável as pessoas chave da companhia.

b. características do processo de distribuição

Estado
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
Mato Grosso do Sul
MG e RJ
Bahia, RN e Paraíba
Pará
Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Minas Gerais
São Paulo
Paraná

Marca
CDB
AXIAL
RBD
Grupo CO
Cedimagem
Delfin
CSD
Multiscan
Nuclear MedCenter
Plani
São Judas Tadeu
Pro Imagem
Sabedotti

# Unidades
19
16
11
13
6
7
4
6
4
6
4
2
2

Os maiores pólos produtivos da Companhia estão localizados em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, com as marcas CDB, Axial
e RDB+Delfin, respectivamente.
c. características dos mercados de atuação, em especial (i) participação em cada um dos mercados e (ii)
condições de competição nos mercados

O setor de medicina diagnóstica é altamente fragmentado e pode ser dividido em três grandes linhas de negócio: (i)
atendimento ambulatorial – consiste no atendimento de clientes em unidades de atendimento não localizadas em hospitais
ou consultórios médicos, onde são coletadas amostras de análises clínicas ou capturadas imagens; (ii) atendimento hospitalar
– as amostras ou imagens são coletadas ou capturadas dentro de hospitais; e (iii) atendimento ou apoio a laboratórios –
consiste na prestação de serviços de processamento de amostras de análises clínicas ou realização de laudos de diagnósticos
por imagem a outros laboratórios.
Os principais mercados nos quais a Companhia atua são:
(i) Ambulatorial: a Companhia atende o público desse mercado por meio da maior parte de suas marcas regionalizadas em
todo Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e procedimentos por imagem em suas diversas unidades
ambulatoriais.
(ii) Hospitalar: a Companhia atende o público desse mercado através de algumas de suas marcas regionalizadas em todo
Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e procedimentos por imagem em suas diversas unidades hospitalares.
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(iii) Saúde: Setor es Público e Privado: O setor de saúde no Brasil é dividido em público e privado. O setor público de saúde
oferece gratuitamente assistência à saúde a todos os cidadãos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde- SUS. O setor
privado de saúde, também chamado de setor de saúde suplementar, compreende uma variedade de participantes, incluindo
operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços e clientes particulares. Dentre os prestadores de serviços, destacamse hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas e centros de diagnósticos por imagem.
Com relação ao setor público, a participação da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde pode se dar de
diferentes formas, como por exemplo a celebração de contratos de gestão com organizações sociais, nos termos da Lei nº
9637/98, a contratação de prestação de determinados serviços, regidos pela Lei nº 8.666/93, ou, mais recentemente, pela
concessão administrativa de serviços de saúde, que consiste em modalidade de parceria público-privada (“PPP”), nos termos
da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“Lei de PPP”).
A concessão administrativa consiste na celebração de um contrato de prestação de serviços pelo qual a Administração
Pública, na qualidade de usuária direta ou indireta, contrata a prestação de determinados serviços, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, sendo o contratado (concessionário) selecionado por meio de
licitação na modalidade de concorrência e remunerado, primordialmente, pelo pagamento de contraprestação pecuniária
pelo poder concedente. A sustentabilidade econômico-financeira dos empreendimentos concedidos com base na Lei de PPP
é fundamental. Dessa forma, as obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de PPP podem
ser garantidas por meio de uma série de mecanismos legais, que vão desde a instituição ou utilização de fundos especiais
previstos em lei até garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. A Lei de PPP
dispõe também que o prazo de um contrato de PPP não pode ser inferior a cinco, nem superior a 35 anos, assim como o
valor do contrato não pode ser inferior a R$ 20.000.000,00. Adicionalmente, prevê a possibilidade do parceiro público realizar
aportes de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis e a possibilidade
de pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho e eficiências operacionais.
O mercado no qual a Companhia atua é livre para a entrada de qualquer competidor. Contudo, os principais obstáculos
enfrentados pelas sociedades atuantes neste segmento correspondem à aquisição da tecnologia atualizada, investimento em
equipamentos e aos procedimentos necessários ao credenciamento de tais sociedades junto às fontes pagadoras, como, por
exemplo, seguradoras de saúde, cooperativas médicas, dentre outras.
O nível de investimento necessário para a implantação de tais tecnologias aumentou a importância de se alcançar economias
de escala, consequentemente conduzindo o movimento de integração do mercado.
Como uma das líderes no mercado nacional no ramo de prestação de serviços de diagnósticos, a Companhia dispõe de
condições favoráveis de negociações com os principais fornecedores de insumos. Além disso, o ganho de escala e o command
center permitem a obtenção de melhores indicadores de produtividade na utilização dos equipamentos, mão de obra e área
física, processando com eficiência e baixo custo os exames.
Adicionalmente, o credenciamento das sociedades atuantes no mercado de saúde depende da credibilidade, qualidade e
custo que o prestador pode oferecer como diferenciais às sociedades tomadoras de tais serviços (fontes pagadoras).
1. Visão Geral do Mercado de Saúde Suplementar no Brasil
Segundo a ANS, o Brasil possuía cerca de 35,4 milhões de beneficiários em planos privados de saúde em 2005. Em apenas
15 anos, este número cresceu 32,8%, para 47,0 milhões de beneficiários. O expressivo crescimento ao longo dos últimos 15
anos fez a taxa de cobertura por planos privados de saúde no Brasil, medida pelo percentual da população coberta por plano
privado, passar de 19% em dezembro de 2007 para 24% em setembro de 2020. Contudo, apesar deste crescimento, a
parcela da população com plano de saúde privado é pequena comparada a outros países como França (96%), Estados
Unidos (63%) ou Austrália (56%), segundo OECD em 2015.
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Gráfico I: População com Plano de Saúde Privado (% do total)
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De acordo com a publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no final de 2020, os gastos
com saúde no país alcançaram R$ 711,4 bilhões em 2019, o que representa 9,6% do PIB, dos quais 79,6% são referentes
a serviços de saúde, que englobam os planos e seguros de saúde, consultas com profissionais legalmente habilitados, serviços
hospitalares, ambulatoriais e de apoio diagnóstico; outros 18,6% foram consumidos com medicamentos, e o restante com
o consumo de outros materiais médicos, ópticos e odontológicos. As despesas de famílias e de instituições sem fins lucrativos
a serviços das famílias representam 57,6% (R$ 398,0 bilhões) e as despesas de consumo do governo, 42,4% (R$290,4
bilhões). Em termos per capita, observa-se uma propensão relevante das famílias no consumo com saúde: enquanto o
consumo anual per capita do governo é de R$ 1.349,60, o das famílias é de R$ 2.035,60 sendo reflexo direto da priorização
que gastos com saúde possuem no orçamento familiar. Segundo pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope a pedido do Instituto
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), saúde é o terceiro item prioritário na cesta de consumo do brasileiro, sendo
superada apenas por educação e casa própria. A pesquisa ainda revela que da parcela da população que não possui plano
de saúde, 74% gostariam de tê-lo. Entretanto, apesar da prioridade atribuída à saúde, ainda se observa um gasto baixo,
como percentual do PIB, em comparação com países mais desenvolvidos. Segundo a OECD, a relação entre os gastos com
saúde e o produto interno bruto do Brasil é inferior a países ao norte da América e aos 10 maiores países do próprio OECD.

Gráfico II: Gastos com Saúde como Percentual do Produto Interno Bruto (OECD 2016 e Brasil 2020)
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Soma-se aos fatores acima a expectativa de mudança na pirâmide etária brasileira com o envelhecimento da população,
gerando um aumento com gastos médico-hospitalares. Segundo estimativas do IBGE, a população brasileira deverá ser
composta em 2030 por mais de 13% de pessoas com idade superior a 65 anos, enquanto para 2022 o número esperado
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para essa faixa é de aproximadamente 8%. Isso representa um crescimento esperado de 78% no número de pessoas nesta
faixa etária.
Gráfico III: Pirâmide Etária da População Brasileira (2022E e 2030E)
2022E

2030E

Fonte: IBGE (maio/22)

2. O Segmento de Medicina Diagnóstica
Com o envelhecimento da população brasileira e o aumento da renda familiar disponível, a demanda por planos de saúde
privados aumentou. Somado a isso, o maior acesso à informação tem encorajado as pessoas a buscarem maneiras de
prevenir doenças, favorecendo o setor de medicina diagnóstica. A prevenção também tem sido incentivada pelos planos de
saúde como meio de reduzir gastos com hospitais e medicamentos – migrando da medicina paliativa para a medicina
preventiva. Uma evidência deste movimento é o crescimento do gasto privado com medicina diagnóstica, que passou de R$
11,4 bilhões em 2009 para R$ 25,2 bilhões em 2015, representando um crescimento médio anual de 14,6%, segundo a
OECD e o IESS.
Gráfico IV: Gasto Privado com Medicina Complementar – R$ Billhão

Outro ponto favorável ao setor de medicina diagnóstica é o envelhecimento da população brasileira mostrado
anteriormente com a mudança significativa da estrutura etária do país. As despesas médicas aumentam para uma pessoa
conforme ela envelhece, pois idosos são usuários mais frequentes de serviços médicos mais complexos.
Um estudo publicado em 2013 pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que a despesa médica per capita
de beneficiários idosos (mais de 59 anos) é de R$ 5.460 por ano, enquanto de beneficiários jovens (0-18 anos) é de R$
723; sendo que a despesa média da população é de R$ 3.741 anuais.
Gráfico V: Despesas Médicas por Faixa Etária (R$ per capita)
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No Brasil, o setor de medicina diagnóstica é dividido em três segmentos:
(i) Ambulatorial: unidades em que são realizados exames laboratoriais e de imagem mediante um pedido médico;
(ii) Hospitalar: deriva da necessidade de resultados imediatos para atendimento de casos de urgência; possui unidades
dentro dos complexos hospitalares, que se baseiam em parcerias entre os hospitais e os prestadores de serviços de medicina
diagnóstica;
(iii) Apoio a laboratórios: prestação de serviços de medicina diagnóstica para outros laboratórios.

O mercado brasileiro de medicina diagnóstica é dependente do setor privado, responsável pela maioria dos estabelecimentos
operacionais atualmente. Isso é explicado pelo fato de as operadoras de planos de saúde serem elo na cadeia de valor do
mercado privado de saúde, pois atuam como importantes fontes pagadoras intermediárias. É importante destacar que,
segundo o IBGE, 90% da população que utiliza equipamentos privados de diagnóstico são beneficiários de planos de saúde
e que, segundo o Datasus, 84% dos procedimentos de alta complexidade são realizados na rede privada.
Segundo informações divulgadas em 2016 pela Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE), exames médicos
correspondem a 20,7% dos custos em saúde dos planos privados, equivalentes a R$17,4 bilhões. No país, os serviços
públicos de medicina diagnóstica são prestados dentro de complexos hospitalares, não existindo muitos estabelecimentos
que atuem no segmento ambulatorial.
O mercado privado é ainda bastante fragmentado, sendo que os quatro maiores players possuem juntos aproximadamente
21% de market share. Conforme informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o total de Unidades de
serviço de apoio à diagnose e terapia em abril de 2018 era 21.519, dos quais 39,3% atendiam a planos privados de saúde.
Além de fragmentado, o mercado brasileiro de diagnóstico apresenta forte potencial de crescimento considerando a
disponibilidade de equipamentos de diagnóstico per capita. Com base em dados da OECD, conclui-se que a disponibilidade
(número de equipamentos para cada 100 mil habitantes) de equipamentos de ressonância magnética e tomógrafos
computadorizados ainda é baixa no Brasil quando comparada aos principais países da organização e à média de todos eles.
Apenas a disponibilidade de mamógrafos não se encontra abaixo da média da OCDE possivelmente em decorrência das
massivas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama no país – mesmo assim, o índice é inferior ao dos Estados
Unidos.

Ressonância Magnética
De acordo com o Datasus, o número de aparelhos de ressonância magnética no Brasil por 100 mil habitantes é de 1,16,
abaixo da média da OCDE (1,31) e de países como Alemanha (3,3) e Estados Unidos (3,9). Quando se observa a distribuição
por Estado, percebe-se uma enorme disparidade sendo que no Rio de Janeiro a disponibilidade deste tipo de equipamento
é 1,85, enquanto no Maranhão é de apenas 0,44. Atualmente, cerca de 57% dos aparelhos de ressonância magnética no
Brasil estão localizados nas 58 cidades brasileiras que possuem mais de 400 mil habitantes. Dentre as cidades com menos
de 400 mil habitantes, apenas 6% possuem aparelhos de ressonância magnética.
Gráfico VI: Disponibilidade de equipamentos de Ressonância Magnética por 100 mil habitantes (OCDE: 2015
e Brasil: Março/2018)
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Gráfico VII: Disponibilidade de equipamentos de Ressonância Magnética por 100 mil habitantes por UF –
Brasil (Março/2018)

Tomógrafos Computadorizados
A relação de disponibilidade de tomógrafos per capita no Brasil (2,2) apresenta uma grande semelhança a disponibilidade
de aparelhos por ressonância magnética, também per capita, quando comparado a outros países. O Brasil está abaixo da
média dos países da OECD (2,6), de demais países desenvolvidos, como Alemanha (3,5), Estados Unidos (4,2) e por fim
países com maiores proporções de idosos, como o Japão (10,7).
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Ao analisar a relação de tomógrafos computadorizados por 100 mil habitantes, também observarmos uma enorme
discrepância entre os Estados brasileiros. Enquanto o Rio de Janeiro apresenta uma relação de 3 tomógrafos por 100 mil
habitantes, o Estado do Amazonas apresenta apenas 1 tomógrafo pela mesma proporção de habitantes.
Gráfico IX: Disponibilidade de Tomógrafos Computadorizados por 100 mil habitantes por UF – Brasil
(Março/2018)

Mamógrafos
Ao considerar a disponibilidade de mamógrafos, a situação não é diferente quando comparado os demais equipamentos de
diagnóstico por imagem com outros países do mundo. O Brasil ainda apresenta um valor abaixo da média dos países da
OECD, com 0,4 mamógrafos por 100 mil habitantes and 2,3. Ainda, o Brasil apresenta uma grande disparidade quando
comparado o mesmo indicador com países mais desenvolvidos, ou com uma proporção de idosos maior, como Estados
Unidos (5,1) e Japão (3,3).
Esse cenário de enorme disparidade dentre os Estados considerando a disponibilidade de equipamentos de diagnóstico por
imagem condiz com a estratégia da Companhia de expandir para diversas regiões do Brasil dada a demanda reprimida num
mercado bastante fragmentado e com amplo potencial de crescimento.
Deve considerar-se ainda que, pelo fato de a grande maioria das pessoas que utiliza equipamentos privados de diagnóstico
possuir planos de saúde – e que a maioria dos equipamentos de diagnóstico são privados – a disponibilidade de equipamentos
per capita parece ter correlação com o número de beneficiários de planos por estado. Entretanto, no caso de São Paulo, por
exemplo, que concentra mais de um terço de todos os beneficiários de planos de saúde do país, a disponibilidade de
equipamentos é inferior a de outros estados e a média de outros países. Isso demonstra que mesmo em mercados
aparentemente mais explorados há potencial de expansão.

d. eventual sazonalidade
O volume de atendimento da Companhia costuma variar no decorrer dos diferentes meses do ano, sem que esta sazonalidade
afete o resultado. Os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro apresentam um menor volume de atendimento devido
aos feriados e férias escolares

e. principais insumos e matérias primas
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(i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação de órgão e da respectiva legislação aplicável:
As relações da Companhia com seus fornecedores se dão em bases estritamente comerciais.
Os principais contratos celebrados estão relacionados aos equipamentos de diagnósticos por imagem empregados nas
atividades desempenhadas pela Companhia, na modalidade de compra. Para os exames de análises clínicas, a Companhia
terceiriza a análise das amostras através da contratação de laboratório de apoio.
Adicionalmente, a aquisição de insumos e equipamentos está sujeita à análise, pela Companhia, dos registros exigidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
A Companhia não realiza a aquisição de equipamentos e insumos no exterior, sendo que mesmo quando se trata de materiais
importados, a Companhia realiza a compra por meio de fornecedores nacionais.
(ii) eventual dependência de poucos fornecedores
De modo geral, a Companhia possui baixo nível de dependência em relação aos seus fornecedores, ante o elevado número
destes no segmento em que atua. Dentre os 10 principais fornecedores estratégicos da Companhia, o maior fornecedor
possui menos de 15% sobre o valor total pago referente à compra de insumos na área de produção. Em razão disso, tais
fornecedores propiciam à Companhia a possibilidade de aquisição de produtos e serviços a preços de mercado, reduzindo,
assim, os eventuais impactos em suas atividades pela ausência ou atraso por parte de seus fornecedores.
Nessa linha, o único ponto de atenção em relação ao fornecimento de insumos é em relação ao radiofármaco utilizado para
o exame PET-CT, tendo em vista que no Brasil ele é fornecido por poucas entidades. Entretanto, a Companhia busca sempre
se manter atualizada e atenta sobre qualquer alteração, problema ou escassez deste recurso. Este tipo de exame representa
menos de 1% da receita consolidada da Companhia.
Quanto ao parque de equipamentos, a Companhia utiliza equipamentos de diagnóstico por imagem de última geração, tendo
como principais fornecedores desses equipamentos Siemens Healthcare Diagnostics, General Eletric Healthcare, Philips
Medical Systems, Toshiba Medical e Lorad.
(iii) eventual volatilidade em seus preços
Os preços dos contratos celebrados pela Companhia com os seus fornecedores de insumos são em reais, porém muitos
destes produtos são produzidos em (ou utilizam material de) outros países, motivo pelo qual os seus preços podem sofrer
impacto da variação cambial.
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a.

Montante Total de Receitas Provenientes do Cliente.

Não aplicável, visto que nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

b.

Segmentos Operacionais Afetados pelas Receitas Provenientes do Cliente.

Não aplicável, visto que nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
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a.

Necessidade de Autorizações Governamentais para o Exercício das Atividades e Histórico de Relação

com a Administração Pública para Obtenção de tais Autorizações.
As empresas do SAD são regidas por uma série de regulamentações, grande parte estabelecida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ("ANVISA").
Nos termos da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme alterada, cabe à ANVISA (i) coordenar as ações das diversas
autoridades responsáveis pela vigilância sanitária em todos os três níveis de governo; (ii) estabelecer normas e executar as
políticas e ações relativas à vigilância sanitária em todos os níveis de governo; (iii) autorizar o funcionamento de empresas
de fabricação, distribuição e importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e de comercialização de medicamentos;
(iv) conceder registros de produtos sujeitos à vigilância sanitária; (v) conceder e cancelar o certificado de cumprimento de
boas práticas de fabricação; (vi) autuar e aplicar penalidades em caso de violação da legislação pertinente ou de risco
iminente à saúde; (vii) monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária; (viii) monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes,
insumos e serviços de saúde. Adicionalmente, a ANVISA tem poderes para inspecionar os serviços de saúde, inclusive serviços
hospitalares, terapêuticos e de exames diagnósticos, assim como as instalações físicas, equipamentos, localizações e
procedimentos usados ou empregados na prestação de serviços de saúde, inclusive a disposição de resíduos decorrentes
dessas atividades.
Para os laboratórios de análises clínicas, os postos de coleta e serviço de radiologia diagnóstica, a ANVISA publicou as
seguintes Resoluções da DiretoriaColegiada ("RDC"):
RDC 50/02 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
RDC 222/18 - Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS).
RDC 302/05 – Regulamento técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos e Posto de Coleta Laboratorial.
RDC 330/19 – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica
ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de
tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas.
No âmbito estadual, distrital ou municipal, os departamentos de vigilância sanitária locais (“VISA”) são os responsáveis pela
fiscalização das ações sanitárias, atuando em conjunto ao controle sanitário federal realizado pela ANVISA, de forma
descentralizada. Assim, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir possíveis riscos à saúde humana, é exigido pela
VISA que cada estabelecimento que pratique atividades sujeitas ao controle sanitário obtenha junto a elas seu licenciamento
sanitário consistente na emissão de Alvará Sanitário que autoriza seu funcionamento ou operação, de acordo com a atividade
desenvolvida.
O descumprimento das determinações dos regulamentos mencionados acima constitui infração de natureza sanitária
sujeitando o infrator, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis, a processo e as seguintes penalidades previstas
na Lei nº. 6437, de 20 de agosto de 1977 (“Lei nº 6.437/77”): (i) advertência; (ii) multa (que pode variar de R$ 2.000 a R$
milhões); (iii) interdição parcial ou total do estabelecimento; (iv) cancelamento de autorização para funcionamento da
empresa; (v) cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento; (vi) intervenção noestabelecimento que
receba recursos públicos de qualquer esfera; (vii) suspensão de propaganda e publicidade, entre outros.
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Outra norma relevante para empresas do segmento de serviços auxiliares de apoio à medicina diagnóstica é a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”) nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, a qual foi sancionada pelo Ministério do Meio
Ambiente para validar a Resolução ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004, vigente a época, tendo sido substituida pela
RDC nº 222/18.
Além disso, o gerenciamento inadequado dos resíduos dos serviços de saúde poderá sujeitar o infrator às penalidades e
sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº. 9.605/1998) e no Decreto Federal nº. 6.514/2008, sem
prejuízo da reparação dos danos ambientais na esfera civil.
Além da regulamentação sanitária, as atividades de medicina nuclear e radiomunoensaio desenvolvidas pela Companhia
estão sujeitas ao controle da Comissão Nacional de Energia Nuclear (“CNEN”). Esta autarquia, vinculada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, atua no licenciamento de instalações nucleares e radioativas; na fiscalização de atividades
relacionadas à extração e à manipulação de matérias-primas e minerais de interesse para a área nuclear, no estabelecimento
de normas e regulamentos, na fiscalização das condições de proteção radiológica de trabalhadores nas instalações nucleares
e radioativas, no atendimento a solicitações de auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes de radiações ionizantes,
no desenvolvimento de estudos e na prestação de serviços em metrologia das radiações ionizantes. Qualquer alteração nas
condições das atividades previamente autorizadas deverá ser comunicada à CNEN para análise e anuência prévia. Também
o agente manipulador da fonte radioativa deverá ser credenciado pela comissão para tal exercício laboral. Na hipótese da
realização de atividades nucleares ou radiológicas sem a devida autorização, a CNEN poderá determinar a suspensão das
atividades do estabelecimento, bem como a incapacidade de obtenção ou renovação das licenças sanitárias.
Ainda, as atividades desempenhadas pela Companhia podem envolver produtos ou substâncias químicas com propriedades
destrutivas, tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas, entre outras características, sujeitas ao controle, regulação e
fiscalização pelo Exército Brasileiro, bem como pelos Departamentos da Polícia Federal e da Polícia Civil. Por essa razão,
todas as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades relacionadas à fabricação, armazenamento, transformação,
embalagem, comercialização, transporte, distribuição, importação e exportação de produtos ou substâncias químicas
controladas são obrigadas a regularizar suas atividades junto aos órgãos competentes.
Dessa forma, as pessoas jurídicas que desempenhem atividades com produtos químicos controlados devem requerer as
seguintes licenças, a depender da classificação do produto: (i) Certificado de Registro, emitido pelo Exército Brasileiro; (ii)
Certificado de Registro Cadastral e Certificado de Licença de Funcionamento, emitidos pelo Departamento da Polícia Federal;
e (iii) Alvará de Licença e Certificado de Vistoria/Inspeção, emitidos pelo Departamento da Polícia Civil Estadual.
A operação de um estabelecimento sem os devidos certificados e alvarás supramencionados, bem como qualquer violação
às leis e aos regulamentos relativos ao controle/fiscalização de produtos químicos controlados pelo Exército Brasileiro, pela
Polícia Federal e pela Polícia Civil Estadual, independentemente da imposição de responsabilidade civil e penal após a
conclusão do processo administrativo, poderá sujeitar a Companhia às seguintes medidas administrativas, aplicadas
cumulativa ou isoladamente: (i) advertência; (ii) multa, que pode variar de R$2.128,20 a R$1.064.100,00; (iii) apreensão
dos produtos; e (iv) suspensão ou cancelamento de seus alvarás ou certificados, nos termos da lei 10.357/2001.
Tendo em vista que os produtos químicos controlados podem representar riscos para a saúde das pessoas, para a segurança
pública ou para o meio ambiente, o transporte, embarque e expedição de tais produtos sujeitam-se às regras específicas
estabelecidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (“ANTT”). As regras do transporte de cargas perigosas
estabelecidas pela ANTT se diferenciam, em relação ao transporte de cargas regulares, por impor obrigações referentes a
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sinalização e equipagem técnica e operacional dos veículos, que devem ser compatíveis com os produtos transportados,
além de prever normas mais rígidas de inspeção dos veículos por autoridades governamentais e qualificação específica dos
condutores dos veículos.
Também, os estabelecimentos de saúde, incluindo estabelecimentos privados, não vinculados ao SUS, que executam serviços
de patologia clínica, radiologia, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia, hemoterapia, ressonância magnética,
medicina nuclear, radiologia intervencionista e tomografia computadorizada devem requerer o Cadastramento Nacional de
Estabelecimento de Saúde (“CNES”).
Adicionalmente, os Conselhos Profissionais foram criados com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício de
determinadas categorias profissionais. Dessa forma, o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente
habilitados junto às entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões são condições obrigatórias
ao regular desempenho das atividades empresarias.
Tendo em vista que a Companhia presta serviços de saúde, oferecendo serviços médicos e hospitalares de diagnóstico que
fazem uso de radiações e matérias nucleares, para o seu regular exercício deve ser registrada no Conselho Regional de
Medicina (“CRM”).
Além do registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Profissional competente, é necessário profissional técnico responsável,
dotado de documento intitulado Anotação de Responsabilidade Técnica (“ART”), emitido por conselho profissional
competente.
De acordo com as exigências legais, a Companhia e suas controladas, em especial todas as centrais de processamento de
amostras, unidades de atendimento, centros de medicina diagnóstica ou postos de coleta de materiais humanos, podem
estar sujeitas à obtenção das seguintes licenças, autorizações e permissões para o seu funcionamento a depender da
atividade desenvolvida:

1.
2.
3.
4.

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, concedida pela Receita Federal do Brasil – RFB;
Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
Certificado de registro para uso, comércio e transporte de produtos controlados, expedida pelo exército brasileiro;
certificado de licença de funcionamento e certificado de registro cadastral para uso, comércio e transporte de

produtos controlados, expedida pelo departamento de polícia federal;

5.

alvará de licença e certificado de vistoria/inspeção para uso, comércio e transporte de produtos controlados,

expedida pelo departamento de polícia civil;

6.
7.

licença ambiental expedida pelo órgão ambiental municipal e/ou estadual competente, conforme aplicável;
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais

doInstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”), conforme aplicável;

8.

licença expedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para fins de licenciamento de instalações

deradioimunoensaio;

9.

certificado de aprovação para destinação de resíduos industriais e/ ou dispensa, expedido pelo respectivo órgão

ambiental;

10.
11.

inscrição junto a prefeitura local (“CCM”);
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado perante o órgão de classe competente para todos

osnúcleos técnicos operacionais, unidades hospitalares, unidades de atendimento e centros de medicina diagnóstica;

12.

alvará de funcionamento expedido pela prefeitura local, autorizando o seu funcionamento;
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13.

alvará sanitário expedido pela vigilância sanitária local para os estabelecimentos e auto de vistoria expedido pelo

corpo de bombeiros local;

14.

auto de verificação de segurança expedido pelo Contru (no caso de estabelecimentos localizados nos municípios

de São Paulo e Santos, Estado de São Paulo); e

15.

auto de conclusão da edificação (ou “habite-se”) e respectivo projeto aprovado, ambos expedidos pela prefeitura

local; e

16.

Auto de vistoria, emitido pelo corpo de bombeiros local, atestando as condições de segurança e de prevenção de

incêndio da edificação.
A Companhia possui políticas estabelecidas no seu sistema de gestão para monitorar e gerenciar a documentação e os
procedimentos descritos acima.
b.

Política Ambiental da Companhia e Custos Incorridos para o Cumprimento da Regulação Ambiental e,

se for o Caso, de outras Práticas Ambientais, Inclusive a Adesão a Padrões Internacionais de Proteção
Ambiental.
As seguintes políticas adotadas pela Companhia são elaboradas visando mitigar os impactos ambientais causados por suas
atividades:
(i)

Política de Coleta Seletiva;

(ii)

Política de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em geral;

(iii)

Política de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

(iv)

Política para Especificações de Armazenamento de Resíduos;

(v)

Política para o Lançamento de Efluentes Líquidos;

(vi)

Política para o Gerenciamento de Produtos Químicos Controlados; e

(vii)

Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da Companhia.

A Companhia está sujeita às leis e regulamentos municipais, estaduais e federais relativos à proteção do meio ambiente. A
Companhia busca atender a legislação ambiental aplicável, que inclui o licenciamento das atividades potencialmente
poluidoras desenvolvidas.
A Companhia possui um sistema de gerenciamento ambiental para monitorar o cumprimento das leis e regulamentos
ambientais. Esse monitoramento é realizado periodicamente, com o objetivo de garantir o atendimento às exigências legais.
Licenças e Autorizações Ambientais
A Política Nacional do Meio Ambiente, delineada na Lei Federal nº 6.938/1981, determina que a instalação, operação,
modificação ou ampliação de empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, que se utilizem de
recursos naturais ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente está condicionada ao prévio
licenciamento ambiental.
Esse procedimento pode ser necessário para as fases de localização, instalação e operação do empreendimento, sendo,
basicamente, composto por 3 (três) estágios subsequentes: Licença Prévia (“LP”), Licença de Instalação (“LI”) e Licença de
Operação (“LO”).
Ademais, as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. No caso das licenças de operação, a Resolução do
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CONAMA nº 237/1997 determina que sua renovação deva ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias da expiração
de seu prazo de validade, para que esse fique automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental
competente acerca do pedido de revalidação.
Para os empreendimentos de impacto ambiental regional e demais possibilidades previstas na Lei Complementar n.º
140/2011, a competência para licenciar é atribuída ao IBAMA. Nos demais casos, com exceção daqueles com impacto local,
cuja competência é municipal, a competência é dos órgãos ambientais estaduais, para a análise das atividades e emissão de
licenças ambientais, bem como a imposição de condições, restrições e medidas de controle de poluição pertinentes. Para as
atividades da Companhia, o licenciamento ambiental se dá, quando aplicável, em âmbito municipal.
Além das licenças ambientais, a Companhia também precisa obter para seus estabelecimentos licença municipal de
funcionamento e a aprovação do corpo de bombeiros local, em atendimento à normas municipais e estaduais,
respectivamente.
Responsabilização Ambiental
A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i) administrativa; (ii) cível; e (iii)
criminal.
Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são “diversas e independentes” porque, por um lado,
uma única ação do agente econômico pode gerar-lhe responsabilização ambiental nos três níveis, com a aplicação de três
sanções diversas.
Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta necessariamente o agente da
responsabilidade nas demais.
(i)

Responsabilidade Administrativa

No que se refere à responsabilidade administrativa, toda ação ou omissão que importe na violação de norma de preservação
ao meio ambiente decorrente de culpa ou dolo, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada
infração administrativa ambiental.
De acordo com a legislação brasileira, as infrações administrativas são punidas com: advertência; multa simples no valor de
até R$ 50 milhões; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e
subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na
infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade
e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total das atividades; e restritiva de direitos.
(ii)

Responsabilidade Civil

A responsabilização civil objetiva por danos causados ao meio ambiente e a terceiros está prevista nos artigos 3º, 10 e 14
da Lei Federal nº 6.938/1981, bem como no parágrafo 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental como objetiva significa que sua imputação ao agente econômico depende
tão somente da constatação de que uma ação ou omissão sua gerou dano ao meio ambiente, independentemente da
verificação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) ou dolo do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil
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ambiental é atribuída, em princípio, ao responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação
ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981).
Ademais, a responsabilidade civil ambiental é solidária entre os agentes causadores do dano ambiental, sendo atribuída aos
responsáveis, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº
6.938/1981). De acordo com a teoria da responsabilidade solidária, um dos agentes poderá responder pelo dano ambiental
total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores do dano ambiental, com base nos princípios que regem o
direito ambiental brasileiro.
Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas pela Companhia, assim como
a contratação de terceiros para proceder qualquer serviço em nossos empreendimentos, incluindo, por exemplo, a supressão
de vegetação, a realização de terraplanagens e o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos, não nos isenta de
responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelos terceiros contratados, caso estes não desempenhem suas
atividades em conformidade com as normas ambientais.
(iii)

Responsabilidade Criminal

Caso as autoridades competentes comprovem a operação sem as devidas licenças ambientais, poderemos estar sujeitos ao
crime ambiental previsto no art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”), punível com pena de detenção
dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
A Lei de Crimes Ambientais prevê, ainda, outros tipos penais como, por exemplo, causar poluição de qualquer natureza ou
danificar vegetação especialmente protegida, sujeitos a sanções penais, tais como:
●

a suspensão total ou parcial de atividades do respectivo empreendimento;

●

a perda de benefícios e incentivos fiscais, a suspensão de financiamentos e proibição para contratar com a

administração pública; e
●

aprisionamento dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato.

Os diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como nossos prepostos ou mandatários, e concorram para
a prática de crimes ambientais atribuídos à Companhia, estão também sujeitos, na medida de sua culpabilidade, a penas
restritivas de direitos e privativas de liberdade.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica,
relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre que essa for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Certificados Nacionais
A Companhia melhora continuamente os requisitos para o gerenciamento das suas atividades quanto à qualidade, meio
ambiente e segurança no trabalho, de acordo com padronizações nacionais. A Companhia obteve a certificação ONA
(Organização Nacional de Acreditação).
Até a data de conclusão do presente Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido a Padrões Internacionais de
Proteção Ambiental.
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conforme sua composição e características, os resíduos sólidos podem ser classificados em: a) Classe I –perigosos; b) Classe
II A – não inertes; e c) Classe II B – inertes. A periculosidade de um resíduo é definida em função de suas propriedades
físicas, químicas ou infectocontagiosas, e da possibilidade de apresentar risco à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente,
quando manuseado ou destinado de forma inadequada. Alguns resíduos potencialmente perigosos, ditos especiais, sofrem
regulamentações específicas, tais como, resíduos de serviços de saúde, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e resíduos
da construção civil.
O transporte, tratamento e destinação final adequados de um resíduo dependem da classe a que ele pertence e os planos
de gerenciamento de resíduos nesse sentido estão sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental competente. Vale observar
que a atividade de tratamento de resíduos é passível de licenciamento, de maneira que as empresas contratadas para realizar
essa atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao licenciamento ambiental, sob pena de, inclusive, o gerador de
resíduos ser responsabilizado administrativamente, caso não destine os resíduos para entidade devidamente licenciada, sem
prejuízo da responsabilidade civil em caso de danos ao meio ambiente, à vida e saúde da população.
Apesar de a Companhia contratar empresas especializadas no descarte de resíduos, ainda permanece responsável pela
cadeia de gerenciamento desses materiais, desde sua geração até a disposição final, sendo responsável solidária pelos danos
ambientais eventualmente causados.
A disposição inadequada, bem como os acidentes decorrentes do transporte de resíduos sólidos, pode causar danos ao meio
ambiente, à vida e saúde da população, e portanto, ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, além
da responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível. As penalidades administrativas aplicáveis podem ser:
advertência, multa (podendo variar de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00), embargo, suspensão de financiamentos e
benefícios fiscais, dentre outras.
Alinhada a boas práticas de sustentabilidade, a Companhia, no desempenho de suas atividades, visa a eliminar ao máximoseus
impactos ambientais. A gestão ambiental da Companhia está relacionada não só à mensuração e ao gerenciamento dos
resíduos sólidos gerados, mas também às normas para sua destinação de forma adequada, além da adequada e racional
utilização de energia e água.
Resíduos Sólidos - Os resíduos sólidos gerados pela Companhia são destinados de acordo com a legislação vigente, sendo
observadas todas as normas relativas à sua correta destinação, transporte e descarte em suas unidades. Adicionalmente, a
Companhia observa normas e procedimentos específicos presentes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (“PGRSS”), desenvolvidos para as unidades – alguns em fase de atualização ou implantação, que definem os
procedimentos para coleta, transporte e destinação final de cada tipo de resíduo, com base na Resolução da Diretoria
Colegiada da ANVISA – RDC nº 222, de 7 de dezembro de 2018 ("Resolução ANVISA – RDC nº 222/18"), na Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), na Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, bem como nas
demais disposições das legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.
Os resíduos sólidos gerados nas unidades clínicas, bem como nas unidades de atendimento e unidades hospitalares, são
destinados segundo a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (“RSS”), que consiste no agrupamento dos resíduosem
função dos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente.
Nos PGRSS também são definidos os recipientes próprios para o acondicionamento e a coleta de cada tipo de resíduo, tais
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como: (i) lixeiras; (ii) caixas de papelão rígidas para objetos perfurocortantes; (iii) sacos plásticos de diferentes cores,conforme
aplicável; (iv) carro coletor para transporte interno de resíduos infectantes, como aqueles produzidos nas unidades clínicas;
e (v) bombonas para acondicionamento de resíduos químicos. Além disso, a Companhia observa a obrigatoriedade de
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (“EPIs”) pelos colaboradores que possuam qualquerespécie de contato com
os resíduos gerados.
As unidades clínicas da Companhia possuem locais próprios para o armazenamento de resíduos comuns, recicláveis,
infectantes e químicos, com o objetivo de garantir a segregação de acordo com a legislação e a possibilidade de reciclagemdo
material.
Adicionalmente, o PGRSS da Companhia também define procedimentos para manejo, acondicionamento, coleta
interna/externa e disposição final dos resíduos, em observância às preocupações da Companhia em seguir a legislação
aplicável acerca da destinação de resíduos, bem como visando à implementação de práticas de sustentabilidade.
A Companhia observa a legislação aplicável nos procedimentos utilizados para os resíduos infectantes, especialmente a
Resolução ANVISA – RDC nº 222/2018.
Todo o rigor da Companhia com os procedimentos de armazenamento, acondicionamento e manejo se repetem também na
mensuração da quantidade de resíduos que gera. Além disso, o treinamento de colaboradores nas unidades clínicas e nas
unidades de atendimento da Companhia também segue um conjunto de normas e procedimentos, abordando os seguintes
aspectos:
(i)

conhecimento da legislação em vigor;

(ii)

definição, tipo e classificação dos resíduos e o potencial risco destes;

(iii)

sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;

(iv)

formas de reduzir a geração de resíduos;

(v)

conhecimento das responsabilidades e de tarefas;

(vi)

reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos existentes;

(vii)

orientação dos colaboradores quanto ao uso de EPIs;

(viii)
(ix)

orientação sobre biossegurança e higiene pessoal e dos ambientes de trabalho;
orientação dos colaboradores referente às normas de radioproteção.

Reformas e Construções de Novas Unidades de Atendimento
A política da Companhia em coletar, mensurar e destinar adequadamente seus resíduos também abrange as obras realizadas
pela Companhia, incluindo aquelas relacionadas à construção de novas unidades de atendimento.
Energia - No que tange o consumo de energia, a Companhia realiza o levantamento das contas de energia de suas unidades
de atendimento e unidades clínicas, para que seja possível identificar quais delas apresentam maior consumo de energia.
São realizadas campanhas com orientação para a redução do consumo de energia visando à redução dos impactos
ambientais desse segmento.
Combustíveis - O consumo de combustíveis é fator significativo nas operações da Companhia, uma vez que o transportedos
materiais coletados das unidades de atendimento para as unidades clínicas é realizado por transporte terrestre. Atualmente,
a Companhia possui uma extensa frota de veículos próprios, locados e terceirizados, cuja maioria utiliza gasolina como
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combustível.
Para os equipamentos e veículos equipados com motor a diesel, a Companhia realiza o monitoramento de fumaça preta,
utilizando a Escala Ringelmann Reduzida, para a determinação do grau de enegrecimento do gás do escapamento
naturalmente aspirado sob condições de aceleração livre, bem como a manutenção da frota, medidas estas realizadas para
evitar a poluição do ar e diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa.
Água - Por meio da implantação de procedimento semelhante ao levantamento do consumo de energia de seus
estabelecimentos, a Companhia realiza o levantamento das contas de água de suas unidades de atendimento e clínicas,
para que seja possível identificar quais delas apresentam maior consumo de água. Com base nos resultados, a Companhia
desenvolve projetos para a reutilização nos seus processos produtivos (nas unidades clínicas) e diminuição do consumo,
evitando o desperdício.
Efluentes Líquidos – A Companhia não realiza descarte de efluentes em corpos d’água (rio, lagoas, mar, dentre outros)e
nem no solo. Todo descarte é feito através de estações de tratamento de efluentes das concessionárias estaduais (rede
pública). O efluente gerado nas unidades clínicas é tratado segundo parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº
430, de 13 de maio de 2011, para que possa ser descartado.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

(a) Receita Proveniente dos Clientes Atribuídos ao País sede da Companhia e sua Participação na Receita
Líquida Total da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
(b) Receita Proveniente dos Clientes Atribuídos a cada País Estrangeiro e sua Participação na Receita
Líquida Total da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
(c) Receita Total Proveniente de Países Estrangeiros e sua Participação na Receita Líquida Total da
Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
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7.8 - Políticas Socioambientais

a. A Companhia divulga informações socioambientais
A Companhia ainda não possui uma política de responsabilidade socioambiental formalizada e não publica relatório de
sustentabilidade.
No entanto, a Companhia adota práticas de sustentabilidade social e ambiental em suas unidades, escritórios e nas regiões
onde atua. A administração da Companhia está avaliando a implementação de políticas e relatórios que se enquadrem na
agenda da sustentabilidade.

b. A metodologia seguida na elaboração dessas informações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.

c. Se essas informações são auditadas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 7 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Não aplicável, tendo em vista que não houve operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal dos negócios da Companhia nos últimos 3 (três) exercícios sociais.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da Companhia nos últimos 3 (três) exercícios
sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Não aplicável, tendo em vista que não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais últimos 3 (três) exercícios sociais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não há outras informações relevantes que a Companhia julgue relevante em relação ao item 8 que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Não existem outros bens do ativo não circulante que a Companhia julgue relevantes, além dos
descritos nos itens abaixo:
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Multilab - Santa Fé

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Multilab - Zahran

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Multiscan - Laranjeiras

Brasil

ES

Serra

Alugada

Multiscan - Praia do Canto

Brasil

ES

Vitória

Alugada

Multiscan - Vila Velha

Brasil

ES

Vila Velha

Alugada

Nuclear - Centro Médico Monte Sinai

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Nuclear - Luxemburgo

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Nuclear - Matriz

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Nuclear - Socor

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Plani - Jacarei

Brasil

SP

Jacareí

Alugada

Plani - Mega

Brasil

SP

São José dos Campos

Alugada

Plani - São Francisco

Brasil

SP

São José dos Campos

Alugada

Plani - Unidade PET

Brasil

SP

São José dos Campos

Alugada

Plani - Unimed Rio Claro

Brasil

SP

Rio Claro

Alugada

Plani - Vale Sul Shopping

Brasil

SP

São José dos Campos

Alugada

ProImagem - Pindamonhangaba

Brasil

SP

Pindamonhangaba

Alugada

ProImagem - Taubaté

Brasil

SP

Taubaté

Alugada

RBD - Hospital Geral do Estado (HGE)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

RBD - Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

RBD - Hospital Geral Luís Viana Filho (HGLVF)

Brasil

BA

Ilhéus

Alugada

RBD - Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF)

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

RBD - Hospital Geral Prado Valadares (HGPV)

Brasil

BA

Jequié

Alugada

RBD - Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

RBD - Hospital Regional de Guanambi (HRG)

Brasil

BA

Guanambi

Alugada

Sabedotti - Matriz

Brasil

PR

Ponta Grossa

Alugada

Sabedotti - Shopping Palladium

Brasil

PR

Ponta Grossa

Alugada

São Lucas - Arruda

Brasil

MG

Lagoa Santa

Alugada

São Lucas - São Lucas

Brasil

MG

Vespasiano

Alugada

SJT - Cariru

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

SJT - Centro

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

CDB - Premium

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Santana

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - São Cristovão

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Tatuapé

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Multiscan - Santa Lúcia

Brasil

ES

Vitória

Alugada

Multiscan - Praia da Costa

Brasil

ES

Vila Velha

Alugada

Multilab - Afonso Pena

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Multilab - Imbirussu

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Multilab - Mato Grosso

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Multilab - Matriz

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Axial - Hospital Santa Rita

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Som - Matriz

Brasil

PA

Belém

Alugada

Som - Parauapebas

Brasil

PA

Parauapebas

Alugada

Som - Parque Shopping

Brasil

PA

Belém

Alugada

Som - Shopping Boulevard

Brasil

PA

Belém

Alugada

Umdi - Praça

Brasil

SP

Mogi das Cruzes

Alugada

Umdi - Suzano

Brasil

SP

Suzano

Alugada

Grupo CO - Sonimed

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Axial - Belvedere

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Bernardo Monteiro

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Diamantina

Brasil

MG

Diamantina

Alugada

Axial - Eldorado

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Axial - Formiga

Brasil

MG

Formiga

Alugada

Axial - Gonçalves Dias

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Hospital Ortopédico

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Cedimagem - Hospital Unimed Resende

Brasil

RJ

Resende

Alugada

Cedimagem - Resende

Brasil

RJ

Resende

Alugada

Cedimagem - Rio Branco

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Cedimagem - Três Rios

Brasil

RJ

Três Rios

Alugada

Delfin - Hospital da Bahia

Brasil

BA

Salvador

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Delfin - Itaigara

Brasil

BA

Salvador

Alugada

Delfin - Unidade Feira de Santana

Brasil

BA

Feira de Santana

Alugada

Delfin - Unidade Natal

Brasil

RN

Natal

Alugada

Delfin - Unidade Santo Antônio de Jesus

Brasil

BA

Santo Antônio de Jesus

Alugada

Delfin - Villas do Atlântico

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

Ecoclínica - Matriz

Brasil

PB

João Pessoa

Alugada

GoldImagem - Jaboticabal

Brasil

SP

Jaboticabal

Alugada

GoldImagem - Limeira

Brasil

SP

Limeira

Alugada

GoldImagem - Rio Claro

Brasil

SP

Rio Claro

Alugada

GoldImagem - Setra Rio Claro

Brasil

SP

Rio Claro

Alugada

Grupo CO - Diimagem

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Grupo CO - UNIC

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Grupo CO - Unidade PET

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

Grupo CO - Uniimagem

Brasil

MS

Dourados

Alugada

Som - Alcindo Cacela

Brasil

PA

Belém

Alugada

Axial - Hospital Socor

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Hospital Vila da Serra

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Mega Unidade

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Multilab - Moreninhas

Brasil

MS

Campo Grande

Alugada

SJT - Hospital Municipal Ipatinga

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

SJT - Novo Centro

Brasil

MG

Ipatinga

Alugada

Cedimagem - Benjamin Colucci

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Cedimagem - Centro Médico Monte Sinai

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

Cedimagem - Hospital Monte Sinai

Brasil

MG

Juiz de Fora

Alugada

RBD - Hospital Centro Estadual de Encologia (CICAN)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

RBD - Hospital Especializado Octávio Mangaberia (HEOM)

Brasil

BA

Salvador

Alugada

RBD - Hospital Geral de Camaçari (HGC)

Brasil

BA

Camaçari

Alugada

RBD - Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC)

Brasil

BA

Vitória da Conquista

Alugada

Axial - Minas Shopping

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Axial - Ouro Preto

Brasil

MG

Ouro Preto

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Axial - Pará de Minas

Brasil

MG

Pará de Minas

Alugada

Biolab - Matriz

Brasil

ES

Vitória

Alugada

CDB - Brasil 350

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Brasil 441

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - ABC

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Ana Rosa

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Araras

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Borba Gato

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Marselhesa

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Mooca

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Morumbi

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

CDB - Penha

Brasil

SP

São Paulo

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

UMDI CLINIC

Válido até 04/11/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

ALLIAR COMMAND
CENTER

Válido até 24/04/2029

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

NUCLEMINAS
MEDICINA NUCLEAR

Válido até 07/12/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

LABORATÓRIO
MULTILAB

Válido até 18/12/2031

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

MULTILAB

Válido até 23/06/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

DELFIN MEDICINA
DIAGNÓSTICA

Válido até 10/07/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

Alliar Médicos à Frente Indeferido em definitivo Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

NUCLEAR
MEDCENTER

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Válido até 14/03/2026

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Consequência da perda dos direitos
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Marcas

CLÍNICA SABEDOTTI

Válido até 20/02/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

CDB DIAGNÓSTICO

Válido até 18/12/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

UMDI LAB

Válido até 04/11/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

CENTRO
DIAGNÓSTICO PRO
IMAGEM

Indeferido em grau de
recurso

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Consequência da perda dos direitos

UMDI DIAGNÓSTICOS Válido até 21/02/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

proimagem.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

rbdimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Marcas

Clínica Delfin

Válido até 28/11/2026

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

•Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

imrad.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Marcas

CDB Centro de
Diagnostico Brasil

Válido até 13/07/2029

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

SJT SÃO JUDAS
TADEU MEDICINA
DIAGNÓSTICA

Indeferido em grau de
recurso

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

somdiagnosticos.com.b N/A
r

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

cedimagem.com.br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este

N/A
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

CDB Premium

Válido até 18/12/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Axial

Válido até 17/04/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Nuclear Diagnóstico

Válido até 02/01/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Cedimagem

Válido até 03/07/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

uniccg.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

uniimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Marcas

marca figurativa

Em processo de
registro

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

CDB MEDICINA
DIAGNÓSTICA

Válido até 18/12/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

MULTISCAN

Válido até 17/04/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

CSD Clínica Som
Diagnósticos

Válido até 04/09/2022

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Setra Serviço
Terceirizado De
Radiodiagnóstico

Válido até 11/03/2028

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

multiscan.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

axialmg.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

plani.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cdb.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Marcas

Plani Diagnosticos
Medicos por Imagem

Válido até 12/07/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades

Nome de domínio na internet

ecoclinica.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Alliar

Válido até 08/12/2025

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Nucleminas

Válido até 26/06/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

DI IMAGEM

Válido até 20/12/2026

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Imrad Diagnósticos

Válido até 06/10/2029

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Gold Imagem Medicina Válido até 10/10/2027
Diagnóstica

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

nuclearmedcenter.com. N/A
br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

sjt.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

goldimagem.med.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cdivitoria.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Marcas

Delfin Imagem

Válido até 16/04/2023

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Nome de domínio na internet

umdi.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

alliar.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

PÁGINA: 141 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

diimagem.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

censopa.com.br

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

clinicasabedotti.com.br N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.

Nome de domínio na internet

sonimeddiagnosticos.c N/A
om.br

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais
ativos estão relacionados a: (i) falta de pagamento da
manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo hábil,
da apresentação de documentos solicitados; (iii) por ordem
judicial decorrente de disputa, como por exemplo, anterioridade
de marca registrada semelhante a nome de domínio registrado
por outro titular; e (iv) expressa solicitação do requerente do
registro do domínio.

Em caso de perda do nome de domínio, a
Companhia deverá cessar a utilização do nome de
domínio. Apesar de existir a possibilidade de perda
do direito de utilizar tal nome de domínio, a
Companhia possui outros nomes de domínio, bem
como poderá registrar outros nomes de domínio,
que poderiam substituir este.
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Marcas

ECOCLÍNICA MULTI
DIAGNOSE EM
MEDICINA

Válido até 17/12/2029

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

Clínica Som
Diagnósticos

Válido até 12/12/2026

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Marcas

PROGRAMA
ALLIANÇA

Válido até 12/03/2029

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

UMDI

Válido até 04/11/2024

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

MULTISCAN

Válido até 17/04/2027

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.

Marcas

MULTISCAN IMAGEM Válido até 19/03/2029
E DIAGNÓSTICO

Os pedidos de registro ainda não concedidos podem ser
indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a legislação aplicável ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições à entidade competente. O pagamento das
devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos
registros e a consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica na
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Aliança

18.336.018/0001-24

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

60,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

100,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

3.158.782,98

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Alto São Francisco
Diagnósticos por
Imagem Ltda.

15.830.308/0001-31

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

-4,060000

0,000000

952.083,60

31/12/2020

-3,900000

0,000000

0,00

31/12/2019

1,750000

0,000000

1.702.092,63

Valor contábil 31/12/2021

2.928.261,27

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Centro De Diagnostico
Por Imagem Ltda

31.752.272/0001-71

-

Controlada

Brasil

Valor mercado
31/12/2021

-1,360000

0,000000

897.900,00

31/12/2020

-1,340000

0,000000

286.920,00

31/12/2019

2,070000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

85.127.218,37

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Centro de Imagem
Cláudio Ramos Ltda.

21.195.698/0001-18

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2021

45,510000

0,000000

0,00

31/12/2020

83,530000

0,000000

0,00

31/12/2019

360,530000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2021

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

22.540.289,48

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e
TKS Sistemas
Hospitalares e
Consultórios Médicos
Ltda.

01.483.359/0001-20

-

Controlada

Brasil

ES

Vila Velha

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

2,930000

0,000000

0,00

31/12/2020

3,020000

0,000000

0,00

31/12/2019

1,760000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

7.089.008,75

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Centro de Imagens
Diagnósticos Ltda.

06.049.594/0001-01

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

-145,880000

0,000000

1.000.000,00

31/12/2020

-59,330000

0,000000

2.029.113,50

31/12/2019

-6,200000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-676.919,85

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Cientifica Tecnogama
Ltda EPP

65.180.093/0001-29

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

45,000000

0,000000

903.000,00

Valor contábil 31/12/2021

8.866.528,85
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2020

81,810000

0,000000

370.000,00

31/12/2019

145,200000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

BA

Salvador

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Clinica Delfin Gonzalez 16.047.490/0001-11
Miranda S/A

-

Controlada

Brasil

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

42,680000

0,000000

4.796.000,00

31/12/2020

74,460000

0,000000

0,00

31/12/2019

5,100000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

149.607.068,57

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Clinica Sabedotti Ltda

00.677.560/0001-85

-

Controlada

Brasil

PR

Ponta Grossa

Valor mercado
31/12/2021

-20,540000

0,000000

1.000.000,00

31/12/2020

-17,040000

0,000000

0,00

31/12/2019

3,370000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

9.658.253,54

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Di Imagem Centro De
Diagnóstico Integrado
Por Imagem LTDA

03.976.519/0001-06

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

-70,070000

0,000000

0,00

31/12/2020

-41,200000

0,000000

0,00

31/12/2019

30,410000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

2.388.215,74

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Campo Grande

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Di Imagem Diagnostico 33.098.401/0001-85
Integrado por Imagem
Ltda

-

Controlada

Brasil

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

-4,140000

0,000000

0,00

31/12/2020

-3,970000

0,000000

0,00

31/12/2019

-4,670000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

10.545.340,53

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Di Imagem I Unidade
de Ultrassonografia
Ltda

70.390.604/0001-77

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

-177,850000

0,000000

1.201.000,00

31/12/2020

-64,010000

0,000000

1.524.862,82

31/12/2019

124,330000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-1.353.711,60

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Di Imagem II Unidade
de Raios X S/S Ltda

70.390.570/0001-10

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

-117,450000

0,000000

0,00

31/12/2020

-54,010000

0,000000

0,00

31/12/2019

67,570000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-143.189,99

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Diagnosticos Conesul
Ltda

05.060.396/0001-86

-

Controlada

Brasil

MS
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2021

-312,850000

0,000000

0,00

31/12/2020

-75,780000

0,000000

0,00

31/12/2019

12,200000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-2.053.439,86

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
ECOCLINICA

57.754.285/0001-73

-

Controlada

Brasil

PB

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,800000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

90,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-91.739,69

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Ideal Diagnósticos por
Imagem Ltda.

12.351.082/0001-06

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

-20,790000

0,000000

415.717,32

31/12/2020

-17,210000

0,000000

0,00

31/12/2019

1,260000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

1.509.276,16

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Instituto Campo Grande 08.015.066/0001-67
de Medicina Nuclear
S/S

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

38,440000

0,000000

0,00

31/12/2020

62,440000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-189.228,72

PÁGINA: 150 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2019

Código CVM

-9,580000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Belo Horizonte

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Instituto Mineiro de
Radiodiagnóstica Ltda.

26.227.959/0001-58

-

Controlada

Brasil

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Valor mercado
31/12/2021

-31,790000

0,000000

0,00

31/12/2020

-24,120000

0,000000

0,00

31/12/2019

-16,370000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

3.488.477,06

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Laboratório de Análises 19.736.339/0001-89
Clínicas São Lucas
Ltda

-

Controlada

Brasil

MG

Vespasiano

Valor mercado
31/12/2021

57,330000

0,000000

0,00

31/12/2020

134,350000

0,000000

0,00

31/12/2019

-225,030000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-688.124,34

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Mastoclinica
Participações Ltda.

65.138.505/0001-62

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2021

0,810000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,810000

0,000000

0,00

31/12/2019

7,580000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

3.146.126,74

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Montes Claros
Medicina Diagnósticos
Ltda.

19.053.052/0001-54

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

51,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

84,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

1.669.258,57

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Nuclear Diagnosticos
Sociedade Simples
Ltda

05.604.356/0001-58

-

Controlada

Brasil

PA

Belém

Valor mercado
31/12/2021

13,120000

0,000000

0,00

31/12/2020

15,110000

0,000000

0,00

31/12/2019

16,840000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-8.017.071,13

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Nuclear Medcenter Ltda 65.137.457/0001-98
EPP

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2021

-100,770000

0,000000

0,00

31/12/2020

-50,190000

0,000000

0,00

31/12/2019

-11,950000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-25.390,12

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Nucleminas Medicina
Nuclear Ltda EPP

00.401.027/0001-96

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2021

83,690000

0,000000

0,00

31/12/2020

513,180000

0,000000

0,00

31/12/2019

-0,720000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2021

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

-3.014.924,12

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Núcleo de Diagnósticos 01.389.365/0001-12
por Imagem Ltda.

-

Controlada

Brasil

MG

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

51,000000

Valor mercado
31/12/2021

-18,050000

0,000000

3.700.000,00

31/12/2020

-15,290000

0,000000

3.500.000,00

31/12/2019

14,420000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

11.821.672,46

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Núcleo de Imagem
Diagnósticos Ltda.

70.943.550/0001-20

-

Controlada

Brasil

MG

Ouro Preto

Valor mercado
31/12/2021

-12,410000

0,000000

0,00

31/12/2020

-11,040000

0,000000

0,00

31/12/2019

7,460000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

1.605.813,55

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Pará De Minas
Diagnóstico Por
Imagem Ltda.

18.126.732/0001-98

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

-1,180000

0,000000

1.009.736,78

31/12/2020

-1,160000

0,000000

0,00

31/12/2019

12,830000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

2.655.454,45
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Plani Diagnósticos
Médicos Ltda.

48.963.698/0001-77

-

Controlada

Brasil

AP

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

80,100000

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-60.459,19

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Radiologistas
Associados Ltda

32.404.410/0001-94

-

Controlada

Brasil

ES

Vitória

Valor mercado
31/12/2021

8,130000

0,000000

102.100,00

31/12/2020

8,850000

0,000000

0,00

31/12/2019

42,760000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

1.937.763,71

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Rede Brasileira de
Diagnósticos SPE S.A.

21.164.511/0001-19

-

Controlada

Brasil

AM

Valor mercado
31/12/2021

-10,980000

0,000000

1.392.079,60

31/12/2020

-9,890000

0,000000

0,00

31/12/2019

7,440000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

26.581.583,63

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Constituída para atender ao plano de expansão da Companhia.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

RM Diagnóstico por
08.427.280/0001-20
Imagem Ltda. (Lafaiete)

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Valor mercado
31/12/2021

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-2.754.866,05

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
RM Diagnóstico por
Imagem Ltda.
(Resende)

10.157.768/0001-27

-

Controlada

Brasil

RJ

Valor mercado
31/12/2021

-32,030000

0,000000

1.000.000,00

31/12/2020

-24,260000

0,000000

0,00

31/12/2019

37,980000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

1.297.862,41

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
RMTC DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA

18.315.517/0001-35

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2021

74,790000

0,000000

0,00

31/12/2020

296,700000

0,000000

0,00

31/12/2019

13020,310000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

3.915.726,43

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
contratados, assim como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico.
Servicos de Radiologia
Sao Judas Tadeu Ltda

18.489.336/0001-25

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2021

-12,250000

0,000000

0,00

31/12/2020

-10,910000

0,000000

0,00

31/12/2019

3,020000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2021

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

5.388.169,22

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Som Diagnosticos Ltda 14.055.768/0001-77

-

Controlada

Brasil

PA

Belém

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

90,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

5,500000

0,000000

900.000,00

31/12/2020

5,820000

0,000000

0,00

31/12/2019

4,340000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

30.823.031,61

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Sonimed Diagnostico
Ltda

05.981.086/0001-02

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

-334,480000

0,000000

0,00

31/12/2020

-76,980000

0,000000

0,00

31/12/2019

10,200000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-2.141.820,32

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Sonimed Nuclear S/S EPP

01.828.575/0001-60

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

1,570000

0,000000

0,00

31/12/2020

1,600000

0,000000

0,00

31/12/2019

-14,240000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

600.916,07
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
TKS Sistemas
Hospitalares e
Consultórios Médicos
Ltda.

02.162.577/0001-25

-

Controlada

Brasil

AP

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

70,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

-1,300000

0,000000

0,00

31/12/2020

-1,290000

0,000000

0,00

31/12/2019

19,460000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

222.436.761,87

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Três Rios Imagem
Diagnóstica Ltda.

18.231.151/0001-16

-

Controlada

Brasil

RJ

Valor mercado
31/12/2021

-96,450000

0,000000

0,00

31/12/2020

-49,100000

0,000000

0,00

31/12/2019

54,810000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

22.811,21

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Unic Unidade
Campograndense de
Diagnosticos
Avancados Ltda

01.428.111/0001-66

-

Controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Valor mercado
31/12/2021

-132,670000

0,000000

0,00

31/12/2020

-57,020000

0,000000

1.771.883,89

31/12/2019

30,390000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-640.065,14

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Unidade de Diagnostico 10.355.861/0001-46
por Imagem de
Dourados Ltda

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MS

Dourado

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Prestação de serviços de medicina
diagnóstica , assim como outros serviços
auxiliares de apoio diagnóstico.

100,000000

Valor mercado
31/12/2021

-56,060000

0,000000

0,00

31/12/2020

-35,920000

0,000000

0,00

31/12/2019

-0,540000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

665.579,24

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado
Veneza Diagnóstico por 09.486.079/0001-87
Imagem Ltda.

-

Controlada

Brasil

MG

Valor mercado
31/12/2021

-156,560000

0,000000

500.000,00

31/12/2020

-61,020000

0,000000

1.375.488,69

31/12/2019

-39,490000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2021

-1.517.097,45

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Adquirida para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes que a Companhia julgue relevante em relação ao item 9 que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Os valores e informações financeiras constantes nesta seção 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras
consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 e devem ser lidos em
conjunto com tais demonstrações financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária
brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pela CVM.
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos diretores da Companhia e traduzem a visão e
percepção de tais diretores sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia, bem como visam fornecer aos
investidores informações que os ajudarão a compreender as (i) as mudanças nas linhas principais das demonstrações
financeiras entre os períodos analisados; e (ii) os principais fatores que explicam tais variações.
A análise dos diretores da Companhia esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das
contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas
demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. Não obstante, determinadas discussões contidas
neste item incluem declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais da Companhia e o
momento em que os eventos ocorrem podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações
prospectivas como resultado de vários fatores, incluindo aqueles estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de
Referência. A administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado
venham a se reproduzir no futuro.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e “Análise
Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao
longo de um período. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação à receita operacional
líquida para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao ativo total ou total do
passivo e patrimônio líquido nas datas aplicáveis para nosso balanço patrimonial.

a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Ainda que não possamos garantir que a situação permanecerá inalterada, entendemos que as condições financeiras e
patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de
curto e médio prazo. Os diretores da Companhia entendem que a geração de caixa da Companhia e as linhas de crédito
disponíveis são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para
execução do seu plano de negócios.
A tabela a seguir apresenta o índice de liquidez corrente e o índice de endividamento da Companhia nas datas de
encerramento dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro de

(Em milhares de reais – R$, exceto índices)
2021

2020

2019

Ativo circulante

489.288

568.932

417.043

Passivo circulante

589.530

476.481

406.231

Passivo não circulante

743.265

840.437

674.888

1.209.434

1.223.684

1.320.002

Patrimônio líquido
Índice de liquidez corrente(1)

0,83

1,18

1,03

Índice de endividamento total(2)

1,10

1,08

0,82

(1)
(2)

O índice de liquidez corrente é calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
O índice de endividamento total é calculado por meio da divisão do total do passivo (circulante e não circulante) pelo patrimônio líquido.

Os diretores da Companhia entendem que: (i) a redução do índice de liquidez corrente entre 31 de dezembro de 2020 e 31
de dezembro de 2021 é resultado, principalmente, da maior parcela do endividamento no curto prazo e da redução de caixa
entre os anos; e (ii) o aumento do índice de liquidez corrente entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 é
resultado, principalmente, da gestão da Companhia no alongamento das dívidas contratadas.
Os diretores da Companhia esclarecem que os aumentos do índice de endividamento total entre 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2021 e entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 são devidos, principalmente, ao
maior volume de dívidas contratadas em tais exercícios para financiar o plano de expansão e investimentos da Companhia.

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
O ano de 2021 reforçou a resiliência do setor de Medicina Diagnóstica com a recuperação das métricas operacionais,
afetadas diretamente pela pandemia causada pela Covid-19. A receita bruta apresentada foi a maior da história da
Companhia e atingiu R$ 1,2 bilhão, crescimento orgânico de 22% em relação ao exercício anterior. O desempenho da
receita reflete a retomada do core business, com destaque para os exames de imagem (ressonância magnética, tomografia
computadoriza, ultrassonografia e outros), e um forte posicionamento em análises clínicas (AC ex-covid), com faturamento
de R$160 milhões, crescimento de 25% em relação ao faturamento do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Considerando os exames de Covid-19, o faturamento de Análises Clínicas atingiu R$218 milhões em 2021. Além do core
business, a receita também foi favorecida pela participação dos Novos Negócios, a exemplo da expansão do iDr (i.e.
Inteligência Diagnóstica Remota), cuja receita totalizou R$17 milhões em 2021 e pelo lançamento do Marketplace Cartão
Aliança.
O Lucro Bruto totalizou R$356 milhões em 2021, crescimento de R$133 milhões frente à 2020. O aumento do lucro bruto é
reflexo direto da recuperação da receita, associada ao rígido controle de custos na operação, que permitiu uma expansão
da margem bruta, totalizando 31%.
No acumulado do ano, o EBITDA ajustado atingiu R$262 milhões, crescimento de R$120 milhões em relação ao ano anterior.
Essa melhor performance é atribuída à retomada da receita e ao trabalho de contenção de gastos e renegociações dos
custos e despesas ao longo do ano.
Em 2021, o Lucro Líquido totalizou R$2 milhões, recuperando R$94 milhões em relação a 2020. A dívida líquida total ficou
em R$700 milhões no final do ano de 2021, 15% acima do mesmo período no ano anterior devido à maior necessidade de
caixa para financiar o incremento do nosso capital de giro, refletindo a retomada da demanda de exames e ao aumento
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das taxas de juros. No entanto, o indicador dívida líquida total / EBITDA ajustado alcançou 2,67x ao final do período, uma
redução de 38% em relação ao indicador de 4,29x reportado em 2020.

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019
O ano de 2020 foi marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19. Em função dos impactos iniciais da pandemia, a
receita de 2020 totalizou R$ 928.8 milhões, uma contração de 13.4% em relação à 2019. O impacto da pandemia foi mais
intenso no resultado do 2T20, seguida de uma normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com variações na
receita líquida de - 48.5% a.a., -6.1% a.a. e +11.8% a.a., respectivamente.
Em meio função do impacto inicial da pandemia, a Companhia priorizou medidas de Liquidez Financeira, reforçando o
caixa com uma captação de R$230 milhões. Além desse reforço, foi executado iniciativas de austeridade, a exemplo da
adequação da capacidade operacional, através do fechamento temporário de 45 clínicas e redução nos horários de
atuação, com posterior reabertura em meados do 2T20 e 3T20. Entre diversas iniciativas de contenção, a Companhia
adotou medidas no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (nos termos da Medida
Provisória nº 936 e, posteriormente da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020), congelou temporariamente o plano de
expansão, postergou o pagamento de dividendos para o final do exercício; renegociou contratos junto aos nossos
fornecedores e parceiros e realizou uma revisão de custos e despesas.
A fim de reforçar ainda mais a solidez financeira do nosso balanço patrimonial, renegociamos junto aos nossos credores
novos prazos e condições de pagamento, reduzindo de forma expressiva a participação da dívida de curto prazo. Além do
sucesso no alongamento de vencimentos, o balanço se beneficiou da geração de caixa operacional que, apesar do ano
desafiador, teve uma performance robusta, totalizando R$ 121.5 milhões em 2020. Encerramos o exercício de 2020 com
uma posição sólida de Caixa, no valor de R$229.1 milhões, substancialmente acima do caixa reportado o exercício de
2019, no valor de R$88.3 milhões.

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018
Já em 2019, a receita líquida recuou ligeiramente em 0,38% comparado a 2018, passando de R$1.076,9 milhões para
R$1.072,8 milhões. Um dos principais motivos foi a redução no quadro de unidades da Companhia, especialmente uma
mega unidade na Bahia, vendida no final de 2018. A companhia contava então com 118 unidades em 2017, reduzindo
para 111 unidades em 2018 e contando com 107 unidades em 2019. Mesmo com a redução da quantidade de unidades, o
recuo da receita foi muito pouco expressivo. De forma similar, o número de equipamentos de ressonância magnética, um
dos principais drivers do setor, apresentou uma pequena redução: em 2017 a Companhia possuía 122 equipamentos em
operação, já em 2018 possuía 121 equipamentos e em 2019 passou a contar com 116 equipamentos em operação,
mantendo ainda sua posição de segunda maior no segmento de diagnóstico por imagem em número de equipamentos de
Ressonância Magnética, conforme o CNES.

b.

Estrutura de capital

O Patrimônio Líquido da Companhia ao final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 era respectivamente de R$ 1.209,4
milhões, R$ 1.223,7 milhões e R$ 1.320,0 milhões. A redução do Patrimônio Líquido em 2021 é resultado tanto do prejuízo
de exercício de 2021, quanto das ações em tesouraria.
O Capital de terceiros na Companhia ao final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 era respectivamente de R$ 1.322,8
milhões, R$ 1.316,9 milhões e R$ 1.081,1 milhões. O aumento do capital de terceiros de 45,0% em 2019 para 51,8% em
2020 e, finalmente, para 52,4 em 2021, reflete as captações bancárias realizadas no âmbito do reforço de caixa e
priorização de medidas de Liquidez Financeira.
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Segue abaixo tabela com a composição da estrutura de capital da Companhia no final dos exercícios de 2021, 2020 e
2019:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Não circulante)

1.332.795

1.316.918

1.081.119

Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

1.209.434

1.223.684

1.320.002

Capital Total (Terceiros + Próprio)

2.542.229

2.540.602

2.401.121

Capital de Terceiros/Capital Total

52,4%

51,8%

45,0%

Capital Próprio/Capital Total

47,6%

48,2%

55,0%

Acreditamos que a atual estrutura de capital da Companhia nas datas indicadas acima era equilibrada entre capital próprio
e de terceiros, e condizente, em nossa visão, com suas atividades, na proporção apresentada na tabela acima.

c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o nível de geração de caixa operacional da Companhia e a sua capacidade de acessar recursos
provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita que a Companhia tem condições de honrar os
compromissos financeiros assumidos.
Os índices de liquidez geral da Companhia (total do ativo dividido pelo total do passivo) ao final dos exercícios de 2021,
2020 e 2019 eram de 1,91, 1,93 e 2,21, respectivamente, enquanto os índices de liquidez corrente da Companhia (ativo
circulante dividido pelo passivo circulante) ao final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 eram de 0,83, 1,18 e 1,03,
respectivamente. Além disso, no final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019 a Companhia possuía R$ 777,9 mil, R$ 793,9 mil
e R$ 614,8 mil, respectivamente, em empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), números que
apontam condições financeiras suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros assumidos.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes
utilizadas

d.

Para realizar os investimentos em ativos não-circulantes e no capital de giro nos exercícios de 2021, 2020 e 2019, a
Companhia se utilizou da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros, conforme descritos no
item (f) abaixo.
Acreditamos que as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu perfil de endividamento,
atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

e.

Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que não possam ser
suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor. A Diretoria acredita que a geração de
caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros e de emissão de novas ações, suportam a
eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos
não-circulantes, como expansão orgânica, compra de equipamentos e eventualmente novas aquisições.
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f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

i./ii. contratos de empréstimos e financiamentos e outras relações de longo prazo com instituições
financeiras
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento da Companhia no final dos exercícios de 2021, 2020 e 2019:
Empréstimos

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Empréstimos e financiamentos e Debêntures

366.556

262.982

249.778

Total do endividamento circulante

366.556

262.982

249.778

Empréstimos e financiamentos

411.430

530.857

364.991

Total do endividamento não circulante

411.430

530.857

364.991

Total do endividamento

777.986

793.839

614.769

(em R$ milhares)
CIRCULANTES

NÃO CIRCULANTE

As características dos principais contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures contratados pela Companhia e
por suas controladas estão descritas a seguir:
Devedor

Modalidade

Vencimento

Indexador

Taxa Contratual

Companhia

Financiamento de
Equipamentos

Mensal mar/17 a fev/22

Pré-fixado

10,59% a.a.

Companhia

Financiamento de
Equipamentos

Mensal nov/15 a set/22

Selic/Pré-fixado

3,20% a.a./9,50%
a.a.

Companhia

Debêntures (i)

Anual jul/22 a jul/25

CDI+

3,00% a.a.

Companhia

Capital de Giro

Semestral set/21 a out/23

CDI+

2,30% a.a.

Companhia
Companhia

Capital de Giro (ii)
Capital de Giro (iii)

Anual jul/22 a jul/25
Semestral mai/22 a nov/23

CDI+
CDI+

3,00% a.a.
3,30% a.a.

Companhia

Capital de Giro (iv)

Semestral jun/22 a dez/23

CDI+

3,30% a.a.

Companhia

Capital de Giro (v)

Semestral jul/22 a jan/24

CDI+

3,30% a.a.

TKS

Capital de Giro (vi)

Parcela única mar/22

CDI+

2,30% a.a.

Companhia
Companhia

Capital de Giro (vii)
Capital de Giro (viii)

Parcela única mar/22
Mensal mar/22 a mar/23

CDI+
CDI+

2,30% a.a.
2,65% a.a.

Companhia

Capital de Giro (ix)

Parcela única abr/23

CDI+

1,90% a.a.

Principais captações da Companhia e de suas controladas existentes ao final do exercício social findo em 31
de dezembro de 2021:
Em agosto de 2019, a Companhia concluiu a captação de recursos no valor de R$ 350 milhões através de 2ª
emissão debêntures simples, não conversíveis, objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada "Instrução CVM 476"), sob o regime de garantia
firme de colocação. A emissão das debêntures foi realizada em três séries, com vencimento em 4 parcelas anuais, com a
primeira vencendo em julho de 2022 e a última em julho de 2025.

(i)
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Empréstimo concedido pelo Itaú Unibanco em 26 de novembro de 2020 para a Companhia no valor de R$72,6
milhões, e possui como indexador CDI acrescido de 3% a.a. O período de amortização é de quatro anos, em parcelas
anuais. Os recursos são destinados para capital de giro.

(ii)

Empréstimo concedido pelo Santander em 03 de novembro de 2020 para a Companhia no valor de R$ 40
milhões, com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3 anos com parcelas semestrais. O contrato é
fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao Santander.

(iii)

Empréstimo concedido pelo Santander em 17 de dezembro de 2020 para a Companhia no valor de R$ 20
milhões, com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3 anos com parcelas semestrais. O contrato é
fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao Santander.

(iv)

Empréstimo concedido pelo Santander em 14 de janeiro de 2021 para a Companhia no valor de R$60 milhões,
com indexador CDI acrescido de 3,3% a.a. com amortizações em 3 anos com parcelas semestrais. O contrato é fruto da
renegociação para alongamento das dívidas junto ao Santander.

(v)

Empréstimo concedido pelo Santander em 10 de março de 2021 para a TKS no valor de R$50 milhões, com
indexador CDI acrescido de 2,3% a.a. com amortização de 1 ano em parcela única. O contrato é fruto da renegociação
para alongamento das dívidas junto ao Santander.

(vi)

Empréstimo concedido pelo Santander em 19 de março de 2021 para a Companhia no valor de R$70 milhões,
com indexador CDI acrescido de 2,3% a.a. com amortização de 1 ano em parcela única. O contrato é fruto da
renegociação para alongamento das dívidas junto ao Santander.

(vii)

Empréstimo concedido pelo Itaú em 09 de abril de 2021 para a Companhia no valor de R$70 milhões, com
indexador CDI acrescido de 2,65% a.a. com amortização mensal, para período de março de 2022 a março 2023. O
contrato é fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao Itaú.

(viii)

Empréstimo concedido pelo Banco do Brasil em 12 de novembro de 2021 para a Companhia no valor de R$30
milhões, com indexador CDI acrescido de 1,90% a.a. com amortização em parcela única em abril de 2023. O contrato é
fruto da renegociação para alongamento das dívidas junto ao Banco do Brasil.

(ix)

A Companhia possui relações de longo prazo com diversas instituições financeiras nacionais que, ao longo dos últimos
anos, viabilizaram o crescimento de suas atividades por meio de empréstimos e financiamentos.

iii.

Grau de Subordinação

Nenhuma das dívidas da Companhia e de suas controladas registradas no balanço patrimonial da Companhia em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019 possui cláusula específica de subordinação, de forma que não há relação de preferência
entre elas. Em eventual situação de concurso universal de credores, as obrigações registradas no passivo dos balanços
patrimoniais, que integram as demonstrações financeiras da companhia, apresentam a ordem de precedência nos termos
da legislação em vigor.

iv.

Covenants e Demais Restrições Contratuais

Dentre os contratos de financiamentos firmados pela Companhia e por suas controladas com terceiros, alguns foram
elaborados com cláusulas restritivas (covenants), conforme abaixo descritos:
O quociente da divisão da Dívida Líquida da Companhia pelo EBITDA ajustado da Companhia deverá ser inferior a 2,75
(dois inteiros e setenta e cinco centésimos) vezes, não podendo ficar acima desse nível por dois trimestres consecutivos.
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Além disso, a Companhia é parte como tomadora em contratos de empréstimos e financiamentos no contexto dos quais
está obrigada à observância de determinadas obrigações e restrições, sob pena de vencimento antecipado das dívidas. Tais
restrições são usuais de mercado em operações como aquelas contratadas pela Companhia e incluem, dentre outras:
alteração do controle direto ou indireto da Companhia e/ou de suas controladas; e

(a)
(b)

alienação de ativos da Companhia e/ou de suas controladas.

Nos exercícios de 2021, 2020 e 2019 e na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam
com todas as obrigações decorrentes de seus contratos financeiros, nos termos pactuados.

g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2021 e na data deste Formulário de Referência, a Companhia não dispunha de nenhum contrato
de financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente.

h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da
Companhia para os exercícios sociais findos em de 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e de 31 de
dezembro de 2019.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

(Em milhares de reais – R$)

AV%

AH%
2021 vs
2020

1.072.865

100,0%

22,4%

-13,4%

-788.049

-73,5%

2,2%

-3,1%

284.816

26,5%

115,4%

-42,0%

-18,5%

-159.023

-14,8%

52,1%

-14.550

-1,6%

-399

0,0%

-18,3%

3547%

0,5%

12.261

1,3%

17.262

1,6%

-51,4%

-29,0%

88.174

7,8%

-9.123

-1,0%

142.655

13,3%

-85.718

-7,5%

-63.944

-6,9%

-76.948

-7,2%

34,1%

-16,9%

-468

0,0%

-19.364

-2,1%

-15.635

-1,5%

-97,6%

23,9%

1.988

0,2%

-92.431

-10,0%

50.073

4,7%

-102,2%

-284,6%

-7.613

-0,7%

-4.985

-0,5%

-8.771

-0,8%

52,7%

-43,2%

-5.625

-0,5%

-97.416

-10,5%

41.302

3,8%

-94,2%

-335,9%

2021

AV%

2020

Receita líquida de serviços

1.136.572

100,0%

928.787

100,0%

Custo dos serviços prestados

-780.530

-68,7%

-763.465

-82,2%

Lucro bruto

356.042

31,3%

165.322

17,8%

Despesas gerais e administrativas

-261.934

-23,0%

-172.156

Outras despesas, líquidas

-11.887

-1,0%

5.953

Resultado em participação societária
Lucro operacional

antes

do

result.

Financeiro
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
atribuível
aos
acionistas
controladores
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
atribuível aos acionistas controladores

não

AV%

2019

-1066%

AH%
2020 vs
2019

8,3%

-106,4%

Receita líquida de serviços
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
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O ano de 2021 apresentou receita líquida 22,4% superior ao exercício de 2020, ou seja, de R$ 207,8 milhões adicionais
em relação ao exercício de 2020. O desempenho da receita reflete a retomada do core business, com destaque para os
exames de imagem (ressonância magnética, tomografia computadoriza, ultrassonografia e outros), e um forte
posicionamento em análises clínicas (AC ex-covid), com faturamento de R$160 milhões, crescimento de 25%.
Considerando os exames de Covid-19, o faturamento de Análises Clínicas atingiu R$218 milhões no acumulado do ano de
2021.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

O ano de 2020 foi marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19. Em função dos impactos iniciais da pandemia, a
receita de 2020 totalizou R$ 928,8 milhões, uma contração de 13.4% em relação à 2019. O impacto da pandemia foi mais
intenso no resultado do 2T20, seguida de uma normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com variações na
receita líquida de - 48.5% a.a., -6.1% a.a. e +11.8% a.a., respectivamente.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

Em 31 de dezembro de 2019, a receita bruta da Companhia recuou 0,4%, passando de R$ 1.162,4 milhões para R$
1.157,7 milhões. A receita de serviços de diagnóstico por imagem recuou 0,2% passando de R$ 1.005,1 milhões em 2018
para R$ 1.002,7 milhões em 2019.
Esse recuo na receita, se deve principalmente pela redução da quantidade de unidades e máquinas de ressonância
magnética, onde a companhia reduziu 4 unidades e 5 máquinas, entre os períodos de 31 de dezembro 2018 a 31 de
dezembro de 2019, sendo que o principal impacto vem pela venda da operação no Hospital São Rafael (marca Delfin,
Bahia), visto que tratava-se de uma mega-unidade.
A receita de análises clínicas recuou cerca de 1,3%, de R$ 157,2 milhões no período de 2018 para R$ 155,1 milhões em
2019, sendo quase toda gerada em São Paulo através da marca CDB, onde a oferta do serviço já ocorre há muitos anos,
podendo ser considerada ‘madura’.

Custo dos serviços prestados
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2021 foi de R$ 780,5 milhões (margem bruta de 31,3%), um aumento de
R$ 17 milhões, ou 2,2%, em relação 2020, mas uma redução de 13,5 p.p em relação à margem bruta. Tal variação em
2021, decorre substancialmente do fato de que a Companhia se beneficiou de um forte controle de custos em tal exercício
social, em função do trabalho bem-sucedido nas renegociações de contratos junto aos seus maiores fornecedores.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2020 foi de R$ 763,5 milhões, uma redução de 3,1% em relação 2019.
Em 2020, a Companhia se beneficiou de um forte controle de custos, em função do trabalho bem-sucedido nas
renegociações de contratos junto aos maiores fornecedores. Notamos que os custos foram impactados pelo incremento da
conta de Insumos e labs. de apoio, uma vez que essa conta reflete a alta performance de Análises Clínicas, associado aos
demais custos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

O custo dos serviços prestados pela Companhia em 2019 foi de R$ 788,1 milhões, representando um crescimento de 0,1%
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em relação aos R$ 787,5 milhões de 2018. As principais variações ocorreram na linha de depreciação e amortização, onde
houve um aumento de 45,8% passando de R$74,4 milhões em 2018 para R$108,5 milhões em 2019. Em contrapartida, a
linha de ocupação teve uma redução de 47,0%, passando de R$88,0 milhões em 2018, para R$46,6 milhões em 2019
(impactos da norma IFRS 16).
Lucro bruto
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

Em razão dos fatores acima, o Lucro Bruto totalizou R$356,0 milhões em 2021, o que representou um crescimento de
R$190,7 milhões, ou 115%, frente à 2020.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

O lucro bruto da Companhia decresceu 42% a.a., totalizando R$ 165,3 milhões no exercício de 2019, principalmente em
função da menor receita líquida em 2020. O impacto da pandemia foi mais intenso no lucro bruto do 2T20, seguida de uma
normalização no 3T20 e volta ao crescimento no 4T20, com variações de -125.0% a.a., -23.6% a.a. e +27.2% a.a.,
respectivamente.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

O lucro bruto da Companhia decresceu 1,6%, de R$ 289,4 milhões para R$ 284,8 milhões no exercício de 2019,
principalmente em função da menor receita líquida em 2019.
Despesas gerais e administrativas
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

As despesas gerais e administrativas da Companhia totalizaram R$261,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, crescimento de R$ 89,8 milhões, ou 51%, em relação à 2020, tendo como principal motivo o
crescimento das linhas de despesas referentes a Pessoal, Ocupação e Depreciação e Amortização. O crescimento de tais
linhas no exercício de 2021, quando comparado ao exercício de 2020, se deve substancialmente ao aumento de despesas
não recorrentes e reajustes contratuais.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

As despesas gerais e administrativas da Companhia totalizaram R$174,4 milhões, crescimento de 23% em relação à 2019,
tendo como principal motivo a linha de outras despesas líquidas.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

As despesas gerais e administrativas da Companhia foram reduzidas em 6,5% de R$ 152,0 milhões para R$ 142,1
milhões em 2019, tendo como principal motivo a linha de outras despesas líquidas que teve uma redução de R$9,1
milhões.
Resultado em participação societária
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

Resultado em participação societária refere-se aos lucros provenientes de uma empresa em que a Companhia possui
participação.
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Em 2021, o Resultado em participação societária foi de R$ 5,9 milhões, representando uma redução de R$ 6,4 milhões, ou
51,4%, em relação aos R$ 12,3 milhões de 2020. A variação ocorreu devido à queda no lucro de investida da Companhia
que pertence ao grupo Delfin no exercício de 2021, reduzindo o resultado de equivalência patrimonial em relação ao
exercício anterior.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

Em 2020, o Resultado em participação societária foi de R$ 12,3 milhões, representando uma redução de R$ 5,0 milhões,
ou 29,0%, em relação aos R$ 17,3 milhões de 2019. A variação ocorreu devido à queda no lucro de investida da
Companhia que pertence ao grupo Delfin no exercício de 2020, reduzindo o resultado de equivalência patrimonial em
relação ao exercício anterior.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

Em 2019, o Resultado em participação societária foi de R$ 17,3 milhões, representando um crescimento de R$ 2,4
milhões, ou 16,1%, em relação aos R$ 14,9 milhões de 2018. A variação ocorreu devido ao aumento no lucro de investida
da Companhia que pertence ao grupo Delfin no exercício de 2019, aumentando o resultado de equivalência patrimonial
em relação ao exercício anterior.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Lucro operacional antes do resultado
financeiro de R$ 88,2 milhões em 2021, recuperando R$97,3 milhões, em relação ao prejuízo de R$ 9,1 milhões
apresentado em 2020.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro de R$ 9,1 milhões em 2020, revertendo um Lucro operacional de R$ 142,6 milhões apresentado em
2019, uma queda de R$ 151,7 milhões.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um lucro operacional antes do resultado
financeiro de R$ 142,6 milhões em 2019, um crescimento de R$ 5,3 milhões, ou 3,9%, em relação ao Lucro operacional de
R$ 137,3 milhões apresentado em 2018.
Resultado financeiro
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

O resultado financeiro da Companhia em 2021 foi negativo em R$ 85,7 milhões, apresentando um aumento de R$ 21,8
milhões, ou 34,0%, em relação ao ano anterior, decorrente principalmente do aumento das taxas de juros (SELIC/CDI).
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

O resultado financeiro da Companhia em 2020 foi negativo em R$ 63,9 milhões, apresentando uma redução de 16,8%
milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado ocorre principalmente das menores despesas
financeiras versus o mesmo período do ano anterior, reflexo da dívida líquida sob controle, associada ao menor nível da
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taxa SELIC/CDI.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

O resultado financeiro da Companhia em 2019 foi negativo em R$ 76,9 milhões, apresentando um aumento de R$9,7
milhões em relação ao mesmo período do ano anterior no qual a companhia registrou um resultado financeiro negativo de
R$ R$ 67,2 milhões.
Esse aumento de 14,4% no total do resultado financeiro é atribuído principalmente, aos juros de arrendamento conforme
adoção da norma IFRS 16. Na visão comparável de 2019 x 2018, ou seja, desconsiderando a linha de juros de
arrendamento, o efeito seria favorável em 15,9%, consequência principalmente da menor despesa financeira.
Imposto de renda e contribuição social
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 19,4 milhões em 2020 para R$ 0,5
milhão em 2021. A redução de R$ 18,9 milhões, ou 97,6%, deu-se, principalmente, por tributos diferidos sobre
prejuízo fiscal de outros exercícios.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 15,6 milhões em 2019 para R$19.4
milhões em 2019, um incremento de R$3.7 milhões.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R$ 18,5 milhões em 2018 para R$15,6
milhões em 2019, representando uma redução de 15,4%.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

Em razão dos fatores acima, a Companhia registrou um lucro líquido de R$ 2 milhões em 2021, recuperando R$94,4
milhões, em relação ao prejuízo líquido apresentado em 2020.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

A Companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 92.4 milhões em 2020, vs lucro de R$ 50.0 milhões em 2019. O impacto
da pandemia foi mais intenso no prejuízo líquido do 2T20, seguida de uma normalização no 3T20 e volta ao crescimento
no 4T20, com resultado líquido de -R$ 85.1 milhões, -R$ 1.8 milhões e +R$14.6 milhões, respectivamente.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

A Companhia registrou um lucro líquido de R$ 50,0 milhões em 2019, vs lucro de R$ 51,6 milhões em 2018, como
resultado principalmente da receita ligeiramente menor.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício atribuível aos acionistas não controladores
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020
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A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não controladores de R$ 7,6 milhões em
2021, um crescimento de R$ 2,6 milhões, ou 52,7%, em relação ao prejuízo de R$ 5,0 milhões apresentado em 2020.
Esse resultado é decorrente, substancialmente, do resultado atribuído aos acionistas não controladores da Companhia que
detêm as marcas Axial e SOM.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não controladores de R$ 5,0 milhões em
2020, recuperando R$ 3,8 milhões em relação ao prejuízo de R$ 8,8 milhões apresentado em 2019, uma queda de 43,2%.
Esse resultado é decorrente substancialmente, do resultado atribuído aos acionistas não controladores da Companhia que
detêm as marcas Delfin e SOM.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

A Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas não controladores de R$ 8,8 milhões em
2019, uma queda de R$20,3 milhões em relação ao lucro de R$ 11,5 milhões apresentado em 2018.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício atribuível aos acionistas controladores
•

Exercício de 2021 comparado com o exercício de 2020

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível
aos acionistas controladores de R$ 5,6 milhões em 2021, recuperando R$ 91,8 milhões, em relação ao prejuízo de R$ 97,4
milhões apresentado em 2020, representando uma redução de 94,2%.
•

Exercício de 2020 comparado com o exercício de 2019

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Prejuízo líquido do exercício atribuível
aos acionistas controladores de R$ 97,4 milhões em 2020, uma queda de R$ 138,7 milhões em relação ao lucro de R$
41,3 milhões apresentado em 2019.
•

Exercício de 2019 comparado com o exercício de 2018

Em razão dos fatores explicados nas seções anteriores, a Companhia registrou um Lucro líquido do exercício atribuível aos
acionistas controladores de R$ 41,3 milhões em 2019, um crescimento de R$ 1,2 milhão, ou 2,2%, em relação ao lucro de
R$ 40,1 milhões apresentado em 2018.
Balanços Patrimoniais (em R$ milhares de reais)
(Em milhares de reais – R$)
Consolidado
Em
31.12.2021

AV%

Em
31.12.2020

AV%

Em
31.12.2019

AV%

AH%
2021 vs
2020

AH%
2020 vs
2019

Caixa e equivalentes de caixa

127.310

5,0%

229.087

9,0%

88.301

3,7%

-44,4%

159,4%

Contas a receber

254.276

10,0%

242.575

9,5%

229.645

9,6%

4,8%

5,6%

Estoques

11.631

0,5%

10.007

0,4%

10.928

0,5%

16,2%

-8,4%

Ativo financeiro de concessão
CP

32.600

1,3%

31.929

1,3%

31.520

1,3%

2,1%

1,3%

Impostos a recuperar

55.873

2,2%

46.107

1,8%

7.649

0,3%

21,2%

502,8%

ATIVOS
CIRCULANTES
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Instrumento financeiro
derivativo Ativo

0,0%

2.888

0,1%

34.904

1,5%

-100,0%

-91,7%

7.598

0,3%

6.339

0,2%

14.096

0,6%

19,9%

-55,0%

489.288

19,2%

568.932

22,4%

417.043

17,4%

-14,0%

36,4%

Títulos e valores mobiliários

2.835

0,1%

2.777

0,1%

2.823

0,1%

2,1%

-1,6%

Depósitos judiciais

23.815

0,9%

25.013

1,0%

25.681

1,1%

-4,8%

-2,6%

Garantia de reembolso de
contingências

9.746

0,4%

11.131

0,4%

20.949

0,9%

-12,4%

-46,9%

Partes Relacionadas

17.495

0,7%

16.485

0,6%

19.442

0,8%

6,1%

-15,2%

Imposto de renda e
contribuição social diferidos

165.858

6,5%

137.892

5,4%

133.924

5,6%

20,3%

3,0%

Ativo financeiro

61.084

2,4%

68.989

2,7%

75.272

3,1%

-11,5%

-8,3%

Investimentos

4.368

0,2%

9.400

0,4%

8.951

0,4%

-53,5%

5,0%

Imobilizados

517.123

20,3%

508.145

20,0%

519.777

21,6%

1,8%

-2,2%

Intangível

974.792

38,3%

964.517

38,0%

966.126

40,2%

1,1%

-0,2%

Direito de uso

Outras contas a receber CP
Total dos ativos circulantes

-

NÃO CIRCULANTES

275.825

10,8%

227.321

8,9%

211133

8,8%

21,3%

7,7%

Total dos ativos não
circulantes

2.052.941

80,8%

1.971.670

77,6%

1.984.078

82,6%

4,1%

-0,6%

TOTAL DOS ATIVOS

2.542.229

100,0%

2.540.602

100,0%

2.401.121

100,0%

0,1%

5,8%

Em
31.12.2021

AV%

Em
31.12.2020

AV%

Em
31.12.2019

AV%

AH%
2021 vs
2020

AH%
2020 vs
2019

75.398

3,0%

80.425

3,2%

52.388

2,2%

-6,3%

53,5%

41.002

1,6%

39.034

1,5%

36.860

1,5%

5,0%

5,9%

366.556

14,4%

262.982

10,4%

249.778

10,4%

39,4%

5,3%

30.402

1,2%

39.632

1,6%

30.729

1,3%

-23,3%

29,0%

0,0%

287

0,0%

n/a

-100,0%

(Em milhares de reais – R$)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e
previdenciárias
Empréstimos, financiamentos e
debêntures CP
Arrendamento mercantil
Instrumento financeiro
derivativo
Obrigações tributárias
Parcelamento de impostos
Contas a pagar – aquisição de
empresas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total dos passivos
circulantes
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Arrendamento Mercantil

27.729

0,0%
1,1%

25.988

1,0%

16.604

0,7%

6,7%

56,5%

2.761

0,1%

2.116

0,1%

2.276

0,1%

30,5%

-7,0%

42.150

1,7%

14.462

0,6%

4.282

0,2%

191,5%

237,7%

1.975

0,1%

3.978

0,2%

10.325

0,4%

-50,4%

-61,5%

1.557

0,1%

7.864

0,3%

2.702

0,1%

-80,2%

191,0%

589.530

23,2%

476.481

18,8%

406.231

16,9%

23,7%

17,3%

411.430

16,2%

530.857

20,9%

364.991

15,2%

-22,5%

45,4%

263.041

10,3%

212.197

8,4%

191.339

8,0%

24,0%

10,9%

Partes relacionadas

1.451

0,1%

337

0,0%

542

0,0%

330,6%

-37,8%

Parcelamento de impostos
Contas a pagar – aquisição de
empresas
Imposto de renda e
contribuição social diferidos

6.527

0,3%

5.511

0,2%

8.077

0,3%

18,4%

-31,8%

229

0,0%

27.146

1,1%

37.704

1,6%

-99,2%

-28,0%

14.956

0,6%

16.827

0,7%

10.618

0,4%

-11,1%

58,5%

0,0%

6.971

0,3%

n/a

-100,0%

1,6%

51.793

2,2%

-4,8%

-19,2%

PIS/COFINS/ISS diferidos
Provisão para riscos legais

39.836

0,0%
1,6%

41.864
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Outras contas a pagar
Total dos passivos não
circulantes

5.795

0,2%

5.698

0,2%

2.853

0,1%

1,7%

99,7%

743.265

29,2%

840.437

33,1%

674.888

28,1%

-11,6%

24,5%

Capital social

612.412

24,1%

612.412

24,1%

612.412

25,5%

0,0%

0,0%

Reservas de capital

620.543

24,4%

622.894

24,5%

620.448

25,8%

-0,4%

0,4%

-7497

-0,3%

-276

0,0%

-106

0,0%

2616,3%

160,4%

-50.166

-2,0%

-44.541

-1,8%

49.842

2,1%

12,6%

-189,4%

0

0,0%

48

0,0%

-406

0,0%

-100,0%

-111,8%

1.175.292

46,2%

1.190.537

46,9%

1.282.190

53,4%

-1,3%

-7,1%

34.142

1,3%

33.147

1,3%

37.812

1,6%

3,0%

-12,3%

Total do patrimônio líquido

1.209.434

47,6%

1.223.684

48,2%

1.320.002

55,0%

-1,2%

-7,3%

TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.542.229

100,0%

2.540.602

100,0%

2.401.121

100,0%

0,1%

5,8%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ações em tesouraria
Lucros/Prejuízos acumulados/
Reservas de Lucros
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido dos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não
controladores

Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em 31 de dezembro de 2021 o ativo circulante era de R$ 489,2 milhões, o que significa que tal conta reduziu R$79,6
milhões, ou 14%, em relação a 31 de dezembro de 2020. Tal variação decorreu, principalmente, da variação negativa na
conta de caixa e equivalentes de caixa devido aos desembolsos da companhia com amortização de empréstimos e
financiamentos.
Em 31 de dezembro de 2021 o ativo não circulante era de R$ 2.052,3 milhões, o que significa que tal conta cresceu
R$81,3 milhões ou 4,1%, em relação a 31 de dezembro de 2020. Tal variação decorreu, principalmente, da variação
positiva na conta de imposto de renda e contribuição social.
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 113,0 milhões, ou 23,7%, entre 31 de dezembro de 2020 e 31
de dezembro de 2021, em grande parte devido à movimentação positiva na linha de empréstimos e financiamentos, em
função de uma melhor maior parcela do endividamento estar alocada no curto prazo.
O passivo não circulante reduziu R$ 97,1 milhões, ou 11,6%, entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021,
em grande parte devido à movimentação dos empréstimos e financiamentos do longo para o curto prazo.
O patrimônio líquido totalizou R$ 1.209,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, uma redução de R$ 14,2
milhões, ou 1,2%, em relação a 31 de dezembro de 2020, devido, principalmente à variação negativa na linha de ações em
tesouraria, o que decorreu de aquisições e transferência de ações relacionadas ao plano de pagamento baseado em ações
da Companhia.
Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de 2020 e
de 2019
Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 houve uma variação no ativo total da Companhia, de
R$39.5 milhões, representando um aumento de 5.8% no período.
No ativo circulante a conta Caixa e Equivalentes de Caixa teve uma variação de R$ 140.8 milhões, representando um
aumento de 159% no período. Esse crescimento é reflexo da estratégia de reforço de caixa e aumento de liquidez adotada
em 2020. O ativo não circulante reduziu principalmente na conta de garantia de reembolso de contingências, que por sua
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vez reflete redução de similar magnitude na conta de provisão de riscos legais (passivo).
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 70.2 milhões no período, em grande parte devido à
movimentação na linha de fornecedores, em função de uma melhor gestão de capital de giro. O passivo não circulante
aumentou R$165.5 milhões no período, em grande parte devido à movimentação dos empréstimos e financiamentos e em
linha com o reforço de caixa e aumento de liquidez
O patrimônio líquido totalizou R$ 1.223,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, uma redução de R$
96.3 milhões em relação ao final de 2019, devido, principalmente ao prejuízo do exercício.
Comparação entre os saldos das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de
2019 e de 2018
Entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 houve uma variação no ativo total da Companhia, de R$
191,6 milhões, representando um aumento de 8,7% no período.
No ativo circulante a conta Ativo Financeiro ficou praticamente estável, uma vez que a fase de investimentos (aumento de
ativo) praticamente se concluiu até 2017. O ativo não circulante reduziu principalmente na conta de garantia de reembolso
de contingências, que por sua vez reflete redução de similar magnitude na conta de provisão de riscos legais (passivo).
Outra variação significativa do ativo não circulante foi a redução de 5,7% do ativo financeiro que foi para R$ 75,2 milhões,
refletindo também o fim do ciclo de grandes investimentos.
O passivo circulante, por sua vez, teve um aumento de R$ 42,9 milhões no período, em grande parte devido à
movimentação dos empréstimos e financiamentos. A contrapartida para o aumento na conta de empréstimos no passivo
circulante foi uma redução na conta do não- circulante.
A conta circulante de Contas a pagar – aquisição de empresas também teve variação relevante, com uma redução de
68,1% ou R$9,1milhões.
O passivo não circulante reduziu em R$ 149,9 milhões, principalmente na conta de provisão para riscos legais, reduzindo
em R$37,6 milhões conforme citado anteriormente.
O patrimônio líquido aumentou de R$ 1.256,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para R$ 1.282,1
milhões ao final de 2019, devido, principalmente a um aumento de 125% na linha de Lucros/Prejuízos acumulados/
Reservas de Lucros.
FLUXO DE CAIXA
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os exercícios
indicados:
Em milhares de reais – R$)

Exercício social encerrado em 31 dedezembro de

2021

2020

2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício

1.988

-92.431

50.073

119.604

119.177

117.870

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
líquido gerado
pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização
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Opções outorgadas e ações restritas reconhecidas

4.588

5.479

3.680

Valor residual de ativos imobilizados baixados e investimentos

-12.271

1.546

602

Encargos financeiros, variação cambial e derivativ.

87.706

63.388

71.108

Atualização do ativo financeiro

-22.951

-24.494

-25.629

Resultado em participação societária

-5.952

-12.261

-17.262

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-3.084

-9.761

-3.753

643

108

-5.296

-32.676

-1.978

-5.035

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
PIS/COFINS/ISSQN diferidos
Redução (aumento) nos ativos operacionais:

0

Contas a receber

23.575

28.536

34.330

Estoques

-1.624

921

-5.493

Outros ativos

-11.113

-2.668

10.391

Ativo financeiro

-2.007

-1.337

-1.476

-5.027

28.037

-8.415

0

-

-

Salários, obrigações sociais e previdenciárias

1.968

2.174

-6.611

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos

22.838

8.538

9.176

-9.469

-1.876

-5.508

Imposto de renda e contribuição social pagos

-18.592

-5.046

-14.278

Dividendos e JSCP recebidos de controladas

10.984

11.812

14.936

149.128

117.864

213.410

-58

46

166

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Fornecedores risco sacado

Outros passivos

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

0

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
Aquisição de participação minoritária

-3.347

Aquisição de controladas, líquido do caixa recebido

-1904

-768

-5.490

104

2.752

3.571

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

-100.493

-66.708

-75.301

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

-105.698

-64.678

-77.054

Compra/ Alienação de ações em tesouraria

-12252

-170

-5.712

Dividendos pagos

-2.003

-6.347

-22.204

Valores recebidos de empréstimos, líquidos

279.330

642.447

622.558

Juros pagos

-66.538

-53.736

-52.114

Amortização de empréstimos, financiamentos e derivativos

-343.744

-494.594

-663.748

Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento

-145.207

87.600

-121.220

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-101.777

140.786

15.136

No início do período

229.087

88.301

73.165

No fim do período

127.310

229.087

88.301

Partes relacionadas

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-101.777

140.786

15.136

Atividades operacionais
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 149,1 milhões no exercício de 2020, um crescimento de R$
31,2 milhões em relação ao exercício social anterior. Este aumento de 27% deveu-se, principalmente, ao aumento no
EBITDA e à menor necessidade de capital de giro durante 2021, que, por sua vez, decorreram substancialmente da
retomada da receita e ao trabalho de contenção de gastos e renegociações dos custos e despesas ao longo do ano.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 117.9 milhões no exercício de 2020, uma redução de R$95.5
milhões vs. o período anterior. Esta redução de 45% a.a. deveu- se, principalmente, ao prejuízo do exercício de 2020, que
totalizou R$92.4 milhões.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 213 milhões no exercício de 2019 comparado ao caixa líquido
gerado de R$ 161 milhões no período anterior. Este crescimento deveu-se, principalmente, a norma contábil IFRS 16, que
beneficiou o resultado advindo das operações (menores custos e despesas de ocupação em relação ao que seria
registrado na norma antiga)
Atividades de investimento
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 105,7 milhões em 2021 comparado a um caixa líquido
aplicado de R$ 64,7 milhões no exercício social de 2020, o que representou um aumento de R$ 41,0 milhões, ou 39%. O
crescimento é reflexo de uma maior aquisição de imobilizado tendo como objetivos principais a renovação das unidades
existentes e de seus parques instalados, e a adição de capacidade produtiva, em especial através da adição de novos
equipamentos de diagnósticos por imagem.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 64,7 milhões em 2020 comparado a um caixa líquido
aplicado de R$ 77,0 milhões no período de 2019. A redução é reflexo também de uma menor aquisição de imobilizado,
em linha com a estratégia de fortalecimento de caixa da Companhia.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 77,0 milhões em 2019 comparado a um caixa líquido
aplicado de R$ 116,0 milhões no período de 2018, principalmente poque diminuiu o investimento em aquisição de
controladas. Reflexo também de uma menor aquisição de imobilizado (menor CAPEX), em linha com a estratégia de foco
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na maturação dos investimentos já realizados em períodos anteriores.
Atividades de financiamento
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2021 vs 2020

O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 145,7 milhões em 2021, vs a geração de R$
87,6 milhões em 2020, o que representou um aumento de R$ 232,8 milhões. O aumento da aplicação de caixa em relação à
20120 se deve à menor entrada de caixa em função da redução na captação líquida de empréstimos e debentures, das
compras de ações e do maior valor desembolsado com juros.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2020 vs 2019

O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 87.6 milhões em 2020, vs a aplicação de
R$ 121,2 milhões em 2019. O aumento em relação à 2019 se deve à menor saída de caixa em função de amortização de
empréstimos e arrendamentos.
•

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018

O caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento teve uma geração negativa de R$ 121,2 milhões em
2019, no ano anterior havia apresentado uma geração negativa de R$ 63,3 milhões. O principal motivo se deve ao
aumento na linha de amortização de empréstimos, que passa a incluir também a partir de 2019 pelo IFRS 16 a amortização
dos arrendamentos mercantis.
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a.

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia é maiores redes de diagnósticos por imagem do Brasil em número de equipamentos de ressonância
magnética, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), e estamos entre os maiores
prestadores de serviços de medicina diagnóstica do Brasil em termos de receita líquida, ao compararmos nossas
informações financeiras aos dados divulgados por nossos principais concorrentes. Nosso parque inclui 116 máquinas de
Ressonância Magnética de primeira linha em cerca de 40 cidades do Brasil, onde estamos presentes através de
aproximadamente 15 marcas regionais. Além das unidades de atendimento, a Companhia possui uma operação B2B de
negócios, o iDR – Inteligência Diagnóstica Remota, que atende clínicas e hospitais e um produto de marketplace chamado
Cartão Aliança, no qual clientes têm acesso a uma rede exclusiva de benefícios e descontos. Em 2021 a Companhia
realizou cerca de 735 mil exames de Ressonância Magnética, e mais de 11,3 milhões exames de análises clínicas.
As operações da Companhia e de suas controladas se referem a um único segmento operacional, conforme detalhado no
item 7.2 deste Formulário de Referência, a saber, o segmento de “Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico” ("SAD"), que
engloba as duas principais linhas de serviços relevantes prestados pela Companhia e por suas controladas, ou seja,
(a) diagnósticos por imagem; e (b) análises clínicas.
A linha de serviços de diagnósticos por imagem inclui (i) exames de imagem – e.g. ressonância magnética, tomografia,
computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PET-CT (tomografia computadorizada
por emissão de pósitrons) – os quais envolvem a captura de imagens e sua posterior interpretação por médico qualificado
para emissão de laudo; e (ii) exames de métodos gráficos – e.g. eletrocardiograma, cardiotocografia, holter (monitoração
contínua), testes ergométricos e cardiopulmonares – que envolvem o monitoramento de sinais vitais e seu registro por
meio de representações gráficas, que são posteriormente interpretadas por médico qualificado para emissão de laudo.
A linha de serviços de análises clínicas consiste na realização de exames laboratoriais – e.g. hemograma, análise de urina e
fezes, medição de colesterol e triglicerídeos, identificação de doenças sexualmente transmissíveis, exames de anatomia
patológica, dentre outros, que envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado, com o uso de
equipamento automatizado. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a receita bruta
de diagnósticos por imagem representou, aproximadamente respectivamente 82%, 81%, 86% da receita bruta de serviços
total consolidada da Companhia e, a receita bruta de análises clínicas representou, aproximadamente respectivamente
18%, 19%, 13% da receita bruta de serviços total consolidada da Companhia.
No geral, nossas linhas de negócio foram responsáveis por uma receita bruta (ex-construção) de R$ 1.136,6 milhões em
2021, R$ 928,8 milhões em 2020 e R$ 1.072,9 milhões em 2019.

(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Nos três últimos exercícios sociais, as atividades e resultados operacionais da Companhia foram afetadas por diversos
fatores macroeconômicos e operacionais, dentre os quais, os principais foram os seguintes:
•
a saúde financeira das operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas que são as fontes pagadoras
responsáveis pela maior parcela da receita de prestação de serviços da Companhia. Neste contexto, a situação de cada
fonte pagadora individualmente pode influenciar a receita de prestação de serviços da Companhia e o prazo de
recebimento pela prestação de serviços, ainda que a Companhia possua uma base de unidades e clientes dispersa pelo
país;
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a situação operacional do nosso parque de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação. A receita líquida
de serviços consolidada da Companhia depende da disponibilidade de aparelhos de diagnósticos em condições normais de
operação para realização de exames que, por sua vez, depende de fornecimento por um número limitado de fabricantes
de equipamentos médicos.

•

a disponibilidade dos nossos fornecedores, incluindo os médicos parceiros que realizam os laudos dos exames e o
parceiro processador de Análises Clínicas. O faturamento dos exames realizados depende da entrega em tempo adequado
de laudos com qualidade mínima dos parceiros conforme orientação da Companhia; e

•

a reputação das marcas regionais da Companhia. A procura por exames depende da reputação das marcas
regionais da Companhia com os médicos solicitantes e com o público demandante em geral.

•

b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A Direção da Companhia entende que a situação financeira geral da Companhia, incluindo sua geração de receitas e seus
resultados operacionais, estão sujeitos a incertezas relacionadas às condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e
também às condições de mercado de diagnóstico por imagem nas cidades em que estamos presentes, como por exemplo:
•
•

Instabilidade social e política;
Expansão ou contração da economia global ou brasileira;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flutuações cambiais relevantes;
Alterações no regime fiscal e tributário;
Liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
Taxas de juros;
Inflação;
Política monetária;
Política fiscal;
Racionamento de água e/ou energia; e
Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o
afetem.

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou negativamente, principalmente se as
mudanças forem significativas e não estiverem de acordo com as expectativas da Companhia.
O preço dos serviços da companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes pagadoras, utilizando como base
de negociação os índices de inflação oficiais do país.
Para informações sobre as variações das receitas atribuíveis a modificação de preços, taxas de câmbio, inflação e alteração
de volumes, veja o item 10.1, alínea (h) – "Discussão e Análise das Principais Contas Patrimoniais da Companhia", e o item
10.2, alínea (c), deste Formulário de Referência. Para uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos de mercado da
Companhia, veja o item 4.2 deste Formulário de Referência.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Na data deste Formulário de Referência, as atividades e receitas da Companhia estão totalmente concentrados no Brasil e
em reais. Portanto, a Companhia é afetada diretamente pela conjuntura econômica do Brasil, que tem sido historicamente
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caracterizada por variações significativas em termos de crescimento econômico, inflação e taxas de câmbio, principalmente
flutuações entre o real e o dólar norte-americano. Os resultados operacionais e situação financeira da Companhia são
influenciados por tais fatores e pelos efeitos de tais fatores sobre as taxas de desemprego, custos de financiamento,
disponibilidade geral de crédito e salários médios no Brasil.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os índices de preços mostraram um crescimento de preços da
ordem de 10,1% (IPCA). Os custos e despesas da Companhia são impactados principalmente pela inflação nas cidades
onde a Companhia está presente. Dessa forma, dentro de um possível cenário de aumento de inflação generalizado no
Brasil, a Companhia pode não conseguir ajustar os preços dos serviços de forma a compensar completamente os efeitos
da inflação sobre os custos e despesas.
A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da Companhia, mas afeta uma pequena parcela do endividamento
líquido da Companhia ainda indexada ao dólar, o preço de alguns insumos para realização de exames também atrelados ao
dólar e a capacidade de investimento em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses
equipamentos e peças são importados ou possuem preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como afetar
adversamente as operações da companhia.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional.

Não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a introdução ou alienação de qualquer
segmento operacional da Companhia que se caracterize como alienação ou introdução de unidade geradora de caixa
adicional ao segmento operacional divulgado pela Companhia em suas demonstrações financeiras, conforme apresentado
no item 10.2 acima.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo a Companhia e
sociedades de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item 15.6 deste Formulário de Referência.
c.

Eventos ou operações não usuais.

Não houve, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que venham causar
efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019,
2020 e 2021 foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e, também, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso
da Companhia, essas práticas diferem das IFRSs, em relação às demonstrações financeiras separadas, somente no que se
refere à capitalização de juros incorridos pela controladora, em relação aos ativos em construção de suas controladas. Para
fins de IFRS, esta capitalização somente é permitida nas demonstrações financeiras consolidadas e não nas demonstrações
financeiras separadas.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da orientação técnica OCPC 07 na preparação destas
demonstrações financeiras. Assim, todas as informações relevantes utilizadas pela Administração na gestão da Companhia
estão evidenciadas nestas demonstrações financeiras.
Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CPC
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º
de janeiro de 2020 ou após essa data.

•

Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios: as alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em
quaisquer combinações de negócios.

•

Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência: as alterações não têm
impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, uma vez que este não possui relações de
hedge de taxas de juros.

•

Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material: as alterações não tiveram impacto sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia.

•

Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro: Essas alterações não tiveram impacto nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

•

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de
Arrendamento: a Companhia não adotou o expediente prático das alterações do CPC 06 (R2).
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações
financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.
IFRS 17 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que
será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 – Contratos de Seguro), uma nova norma
contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim

PÁGINA: 182 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
que entrar em vigor, a IFRS 17 (CPC 50) substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) emitida em 2005. A IFRS 17
aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro),
independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros
com características de participação discricionária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é
fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste
com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais vigentes em exercícios
anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos contábeis
relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado por:

•

Uma adaptação específica para contratos com características de participação direta (abordagem de taxa variável).

•

Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) principalmente para contratos de curta duração.

A IFRS 17 vigora para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo necessária a apresentação de valores
comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou
antes da adoção inicial da IFRS 17. Essa norma não se aplica à Companhia.
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar
os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem:

•
•
•
•

O que significa um direito de postergar a liquidação;
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação;

Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital
próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas
retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos
de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Operações de arrendamento mercantil”
Os impactos da adoção inicial da IFRS 16 em 01 de janeiro de 2019 no ativo e passivo da Companhia e suas controladas
foram apresentados, respectivamente, nas notas explicativas nº 11 e 15 das demonstrações financeiras. Com adoção desta
nova norma, em 1º de janeiro de 2019, o ativo foi incrementado em R$ 237.975 representado no ativo direito de uso e, ao
passivo foi somado o montante de R$ 237.975, representado pelo arrendamento mercantil financeiro de curto e longo
prazo.
Já as despesas financeiras decorrentes dos pagamentos mínimos a valor presente, são reconhecidas no resultado durante
o prazo do arrendamento. O ativo de direito de uso é depreciado pelo método linear de acordo com o prazo do
arrendamento.
Em decorrência da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, o resultado antes dos tributos sobre o lucro para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019, foi inferior no montante de R$ 623 na Controladora e R$ 8.759 no Consolidado, uma vez que o
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reconhecimento das despesas de aluguel de acordo com a norma anterior totalizaria R$ 6.803 na Controladora e R$
48.537 no Consolidado.
As demais alterações não geraram ajustes ou não são aplicáveis à Companhia.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não há ressalvas e ênfases presentes nos relatórios dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2019, 2020 e 2021.
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As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019,
2020 e 2021 foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e, também, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
As políticas adotadas pela Companhia seguem rigorosamente as normas de contabilidade citada acima. Na aplicação das
políticas contábeis, a administração da Companhia deve elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e
passivos para os quais informações objetivas não são facilmente obtidas de outras fontes. As respectivas estimativas e
premissas estão baseadas na experiência histórica da Companhia e em outros fatores considerados relevantes pela
Companhia. Para isso, são utilizadas as melhores e mais atualizadas informações disponíveis no momento de sua
preparação, porém, pelas incertezas envolvidas em avaliações desse tipo, as premissas e estimativas utilizadas podem se
materializar diferentemente do previsto, gerando resultados que exijam ajustes substanciais no valor contábil dos ativos ou
passivos em exercícios futuros.
A administração da Companhia revisa as estimativas e premissas de forma contínua e essas são reconhecidas
prospectivamente. As premissas utilizadas são conservadoras e revistas periodicamente, baseadas no conhecimento e
experiência da administração da Companhia, no histórico de informações da própria Companhia, estimativas elaboradas
pela administração da Companhia tendo como referência eventos futuros, e utilizando quando necessário, referências
disponíveis no mercado e auxílio de especialista. A administração da Companhia avalia continuamente as políticas
contábeis críticas que entende serem essenciais para a melhor informação possível dos resultados e condições patrimoniais
de cada exercício, ainda que não se possa ter precisão sobre os valores, porém, acredita que as premissas e estimativas
utilizadas são razoáveis. Entendemos que qualquer alteração das normas contábeis que regulam as atividades operacionais
da Companhia e instrumentos financeiros, tais como a alteração trazida pela IFRS 16 ocorrida no exercício de 2019, podem
resultar em impacto relevante nas demonstrações contábeis.
A seguir são apresentadas as principais políticas contábeis críticas que a administração da Companhia acredita que sejam
as mais afetadas pelos julgamentos e estimativas aplicadas pela Administração durante o processo de elaboração das
demonstrações financeiras podendo resultar em ajuste relevante nos saldos contábeis de ativos e passivos da Companhia:
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Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros: a Companhia julgou não haver evidências, internas e
externas, que justificassem o registro de provisão para redução ao valor recuperável sobre o ativo imobilizado, ativo
intangível, ágio e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa política é crítica pois uma
perda por redução ao valor recuperável deve ser reconhecida quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de
caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso.

(i)

Perdas estimadas com glosas e créditos de liquidação duvidosa: referidas provisões são constituídas com base no
julgamento da Administração e em valores suficientes para cobrir perdas futuras estimadas no recebimento de clientes.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa política é crítica pois a
provisão para perdas de crédito esperadas sobre o saldo de contas a receber é reconhecida baseando-se em sua
experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores relevantes que possam vir a impactar o risco de crédito
para os devedores. Desse modo, a Companhia constitui uma provisão para perdas de crédito esperadas considerando
fatores específicos de crédito, incluindo a avaliação de recebíveis por faixa de vencimentos, considerando um aumento de
risco de crédito quando da inadimplência superior a 180 dias com incremento de risco de crédito em faixas de vencidos
superior à esse período.

(ii)

Provisões para riscos legais: a avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa política é crítica pois o
valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de
cada exercício, considerando-se os riscos e as incertezas inerentes a tal julgamento.

(iii)

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são reconhecidos até o limite dos lucros tributáveis futuros,
cuja estimativa realizada pela Administração leva em consideração o histórico de lucros tributáveis, aumento no volume de
análise de exames, premissas de mercado tais como taxa de juros, câmbio, crescimento econômico, entre outras.
Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa política é crítica pois a
estimativa realizada pela administração requer

(iv)

julgamento de premissas sensíveis para projeção do lucro futuro. Estas premissas estão alinhadas com o teste redução ao
valor recuperável efetuado anualmente pela Companhia.
Pagamento baseado em ações: A Companhia possui plano de incentivo de longo prazo com ações restritas
destinado aos diretores, gerentes e empregados de alto nível. Os custos de remuneração são mensurados baseando-se
no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com
base em ações, a qual inclui o envolvimento de especialistas de avaliação externos, requer a determinação do
modelo de avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e
condições da concessão. Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa
política é crítica pois a estimativa do valor justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de
avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e das condições da
concessão. Isso requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida
esperada da opção, volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas.

(v)
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Arrendamentos: a Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período em
troca de contraprestação. Para os contratos sujeito a aplicação do CPC 06 (R2) – Arrendamentos como arrendatária, a
Companhia não é capaz de determinar prontamente a taxa de juros implícita no arrendamento e, portanto, considera a sua
taxa de incremental sobre empréstimos para mensurar os passivos do arrendamento.

(vi)

Comentários da administração da Companhia: a administração da Companhia entende que essa política é crítica pois a
Companhia estima a taxa incremental usando dados observáveis (como taxas de juros de mercado) quando disponíveis e
considera nesta estimativa aspectos que são específicos para cálculo da taxa de desconto aplicável aos contratos.
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a.
Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items)

(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos

(ii)

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e responsabilidades não
evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

(iv)

Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que não há outros itens que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
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a.
Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
b.

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
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a.

Investimentos
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos

(i)
previstos

Em sua contínua busca por eficiência e melhorias operacionais, a Companhia continua investindo em diversas frentes
operacionais, com destaque para a renovação das unidades existentes e de seus parques instalados, e a adição de
capacidade produtiva, em especial através da adição de novos equipamentos de diagnósticos por imagem.
Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia investiu principalmente nestas linhas acima descritas com o intuito de
agregar valor aos clientes e, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, totalizou aproximadamente R$
102 em investimentos em tais frentes.
Além dos investimentos indicados acima, a Companhia dará continuidade ao seu projeto de expansão por meio de
investimentos em seu Núcleo Técnico Operacional (NTO), no curso normal de seus negócios.
A movimentação do ativo imobilizado abaixo demonstra a transformação da Companhia e o volume desses investimentos
nos últimos anos:

Consolidado
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Instalações
Veículos
Adiantamento a fornecedores

Consolidado
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Instalações
Veículos
Adiantamento a fornecedores

Saldo em

Adição

Baixa

Depreciação

Saldo em

Transferências

31/12/2020

31/12/2021

156.749
323.013
9.241
8.103
2.503
59
8.477
508.145

Saldo em

6.390
71.445
701
2.333
3
80.872

Adição

(1.461)
(55)
(12)
(1.528)

Baixa

(8.145)
(55.824)
(2.144)
(3.651)
(572)
(30)
(70.366)

Depreciação

-

Transferências

31/12/2019
158.926
326.696
11.123
10.910
3.090
93
8.939
519.777

154.994
337.173
7.743
6.773
1.931
29
8.480
517.123

Saldo em
31/12/2020

4.628
51.219
383
1.829
22
58.081

(1.291)
(462)
(1.753)

(8.125)
(53.611)
(2.265)
(4.636)
(609)
(34)
(69.280)

1.320
1.320

156.749
323.013
9.241
8.103
2.503
59
8.477
508.145

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos
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Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria Companhia, com empréstimos,
financiamentos e eventualmente emissão de valores mobiliários.

(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Na data da divulgação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui nenhum desinvestimento relevante em
andamento ou previsto.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Na data deste Formulário de Referência, não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que possa
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
c.

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas realizadas pela Companhia que já tenham sido divulgadas.
(ii)
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou, nos 3 (três) últimos exercícios sociais gastos relevantes no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Conforme divulgado ao longo do ano de 2021, a Companhia está desenvolvendo a estratégia de seu próprio Núcleo
Técnico Operacional (NTO) para processamento dos exames de Análises Clínicas.
A representatividade atual dos exames de AC (já excluído os testes de COVID) gera um custo de aprox. R$90 milhões/ano
para a Companhia e a verticalização permitirá uma economia de 25% a 30% desse valor, trazendo maior rentabilidade.
Adicionalmente, o NTO ampliará a capacidade para novos testes, em linha com a trajetória de inovação e busca por
soluções completas para o cuidado com a saúde e aumentará a competitividade da Companhia junto às operadoras e aos
clientes particulares, partindo do conceito One Stop Shop.

(iv)

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.
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Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

A Companhia esclarece que o guidance apresentado é mera estimativa da administração da Companhia e está
sujeito a riscos e incertezas, não constituindo de forma alguma promessa de desempenho. Em caso de alteração
relevante nestes fatores, o guidance será revisado na forma da regulamentação aplicável. Quaisquer informações
sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas
atuais da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas dependem das condições do
mercado e do cenário econômico brasileiro e do mercado em que a Companhia opera. Qualquer alteração na
percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados concretos da Companhia sejam
diferentes de projeções ou estimativas apresentadas.

11.1. As projeções devem identificar:
a. objeto da projeção
No dia 19 de maio de 2020, conforme divulgado aos seus acionistas e ao mercado em geral através de Fato Relevante, a
Companhia informou a descontinuidade da divulgação de guidance, conforme inicialmente divulgado por meio de fato relevante
datado de 30 de novembro de 2018.
A decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pela pandemia do COVID-19
e consequente imprevisibilidade dos potenciais impactos na economia brasileira e global. A Companhia segue monitorando os
efeitos da pandemia do coronavírus e manterá seus acionistas e mercado em geral informados sobre ações adicionais bem como
novos desenvolvimentos a respeito do assunto.
Conforme descrito em Fato Relevante divulgado em 23 de março de 2021, a Superintendência de Relações com Empresas –
SEP determinou, por meio do Ofício de Alerta nº 2/2021/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), a formalização e acompanhamento,
como projeção, da informação de que a Companhia pretende “dobrar de tamanho em até 5 anos”, a qual foi objeto de
Comunicado ao Mercado divulgado em 16 de dezembro de 2020.
Em atendimento ao disposto no Ofício, a Companhia descontinuou a divulgação de projeção relativamente a esta informação. A
Companhia ratifica, em linha com o teor do Comunicado ao Mercado datado de 16/12/2020, que tal informação não deve ser
considerada como projeção.
Quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas a seu crescimento, expectativas sobre eventos futuros,
estratégias e tendências financeiras que afetem as atividades da Companhia, incluindo quaisquer informações prospectivas
anteriormente divulgados (sejam ou não projeções), os quais envolvem riscos e incertezas, não são indicativos ou constituem
garantias de resultados futuros e não devem ser considerados pelos investidores para fins de embasar sua decisão de investimento.

b. período projetado e o prazo de validade da projeção
Não há projeção vigente.

c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e
quais escapam ao seu controle
Não há projeção vigente.

d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
Não há projeção vigente.
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(a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste Formulário de Referência e
quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de Referência
No dia 19 de maio de 2020, conforme divulgado aos seus acionistas e ao mercado em geral através de Fato Relevante, a
Companhia informou a descontinuidade da divulgação de guidance.
A decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pela pandemia do COVID-19
e consequente imprevisibilidade dos potenciais impactos na economia brasileira e global. A Companhia segue monitorando os
efeitos da pandemia do coronavírus e manterá seus acionistas e mercado em geral informados sobre ações adicionais bem como
novos desenvolvimentos a respeito do assunto.

(b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Em função da suspensão das projeções mencionadas no item 11.2 (a), não há período transcorrido que seja passível de
comparação com o efetivo desempenho.

(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na
data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas
ou substituídas
As projeções não permanecem válidas.
A decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pela pandemia do COVID-19
e consequente imprevisibilidade dos potenciais impactos na economia brasileira e global. A Companhia segue monitorando os
efeitos da pandemia do coronavírus e manterá seus acionistas e mercado em geral informados sobre ações adicionais bem como
novos desenvolvimentos a respeito do assunto.
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a.

atribuições de cada órgão e comitê

A Administração da Companhia é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Ainda, de modo a assessorar
os administradores da Companhia, são instalados comitês não estatutários, sendo (a) um Comitê de Auditoria; (b) um Comitê
de Finanças; (b) um Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios; e (c) um Comitê de Transações com Partes
Relacionadas; (d) um Comitê de Aquisições e Expansão Orgânica; e (e) um Comitê Médico.
Na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2021, o Conselho Fiscal foi instalado a pedido de
acionistas titulares de ações representativas de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento) do capital social total votante
da Companhia. O mandato dos conselheiros fiscais se encerrou na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de
2022.
Conselho de Administração
Composição
O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11 (onze) membros efetivos, acionistas
ou não, pessoas naturais, residentes no Brasil, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre
eles 1 (um) Presidente do Conselho de Administração e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de Administração. No mínimo,
2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros, o que for maior, devem ser Conselheiros Independentes.. O mandato
unificado do Conselho de Administração é de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Caso ocorra a ausência ou impedimentos temporários do Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente do Conselho
de Administração deverá substituí-lo, sendo certo que ambos não possuem voto de qualidade em caso de empate nas deliberações
do Conselho de Administração.
O conselheiro, em suas ausências ou impedimentos temporários, poderá ser representado por outro conselheiro indicado,
por escrito, o qual agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho de Administração, por si e pelo substituído
ou representado, ressalvado eventual conselheiro eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades
por Ações, o qual poderá ser representado por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável.
Em caso de destituição, morte, renúncia, impedimento, comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de 30
(trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à vacância definitiva do cargo de qualquer dos conselheiros
durante o mandato para o qual foi eleito, caberá à maioria do Conselho de Administração nomear o seu substituto e tal
indicação servirá até a primeira Assembleia Geral que ocorrer após tal nomeação, nos termos do artigo 150 da Lei das
Sociedades por Ações, exceto no caso de qualquer evento que leve à vacância definitiva do cargo de membro do Conselho
de Administração eleito nos termos do artigo 141, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, o qual substituído por seu
suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável.
Atribuições
Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, por deliberação tomada pela maioria de
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seus membros, a aprovação de qualquer das matérias listadas abaixo:

(a)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;

(b)

aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de contratos

comerciais, com clientes, fornecedores e prestadores de serviços, cujo valor seja, de forma individual ou agregada, superior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;

(c)

aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de contratos

financeiros, endividamentos, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos ou
outros acordos vinculativos, cujo valor seja, de forma individual ou agregada, superior a R$ 35.000.000,00 (trinta e
cincomilhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;

(d)

aprovar toda e qualquer transação entre a Companhia e Partes Relacionadas (conforme definido na Política de

Transações com Partes Relacionadas da Companhia), excetuadas (i) as que correspondam a mais de 50% (cinquenta por
cento) do valor dos ativos totais da Companhia constantes do último balanço aprovado, cuja aprovação competirá à
Assembleia Geral e (ii) as transações envolvendo as Subsidiárias com Participação Relevante (conforme definido na Política
de Transações com Partes Relacionadas da Companhia), cuja aprovação competirá à Diretoria, observados os termos da
Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

(e)

aprovar a venda, entrega ou constituição de ônus sobre ativos móveis da Companhia e/ou qualquer de suas

Subsidiárias (maquinário e equipamentos) em projetos que excedam, de forma individual ou agregada, o montante de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mesmo exercício social;

(f)

aprovar a contratação, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, seguros, constituição de penhor

ou emissão de títulos de crédito, cujo valor seja superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em qualquer período de 12
(doze) meses;

(g)

aprovar a concessão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, fianças ou outras garantias em

qualquer operação que, de forma individual ou agregada, envolva valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais);

(h)

aprovar a realização de investimentos, incluindo investimentos em capital (CAPEX) que excedam, de forma individual

ouagregada, o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mesmo exercício social;

(i)

aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com cargo de diretor não estatutário;

(j)

eleger e destituir os membros da Diretoria;

(k)

fixar a política salarial e planos de incentivos aos empregados, médicos e Diretores observada a competência privativa

da Assembleia Geral para deliberar sobre planos de opções de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam
a emissão de ações de emissão da Companhia ou de suas subsidiárias ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de
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qualquer administrador ou empregado da Companhia ou de suas subsidiária;

(l)

atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e os limites de alçada não especificados neste Estatuto

Social;

(m)

aprovar o orçamento anual da Companhia e suas respectivas alterações;

(n)

aprovar associações ou joint ventures envolvendo a Companhia;

(o)

manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar propostas para reorganizações societárias, aumento de capital

– dentro do limite do capital autorizado - entre outras transações que possa resultar na mudança de controle da Companhia observadas
as previsões do Estatuto, bem como as previsões legais e regulamentares aplicáveis referentes à alteração do controle da Comp anhia;
e consignar se essas operações asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia, observada, em todos os
casos, a competência privativa da Assembleia Geral para deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e
liquidação da Companhia;

(p)

aprovar a contratação e substituição de empresa de auditoria independente a qual deverá necessariamente ser uma

dentre Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG ou PricewaterhouseCoopers;

(q)

aprovar a realização de acordos com credores para renegociar termos e condições de dívidas contratadas e/ou

garantidas pela Companhia ;

(r)

aprovar a criação de comitês técnicos, consultivos e de assessoramento da Companhia, bem como a eleição de seus

membros e aprovação de seus respectivos regimentos internos;

(s)

deliberar sobre (1) a aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão para manutenção em tesouraria, e (2)

o cancelamento ou a alienação de ações mantidas em tesouraria, observada a competência privativa da Assembleia Geral
para os casos previstos na Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme alteradaautorizar a amortização,
resgate ou recompra de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar
sobre a eventual alienação das ações porventura em tesouraria;

(t)

deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre capital

próprio;

(u)

deliberar sobre doações, pela Companhia, a entidades beneficentes, membros de partidos políticos e partidos

políticos, na medida permitida pela lei e regulamentação, exceto a prestação de serviços para entidades beneficentes
realizadas de acordo com as práticas usuais da Companhia;

(v)

deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p), (q) e (s) do artigo 7º,

do Estatuto Social da Companhia quando relacionadas a quaisquer das subsidiárias da Companhia;

(w)

;deliberar sobre oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado ou de qualquer
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outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;

(x)

deliberar sobre as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas pela CVM, do

Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;

(y)

deliberar sobre o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de eventuais

outros Comitês que sejam constituídos

(z)

deliberar sobre as atribuições da área de auditoria interna da Companhia;

(aa)

emanifestar-se, favorável ou contrariamente, a respeito de qualquerOPA que tenhapor objeto as ações de emissão

da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do
edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia
e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA de ações
disponíveis no mercado; (iv) outro pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis; e

(bb)

estabelecer o limite de endividamento da Companhia para cada exercício social.

Em 27 de maio de 2021, o Conselho de Administração aprovou o seu Regimento Interno, o qual tem como objetivo disciplinar
o funcionamento do Conselho de Administração e dos Comitês a ele vinculados, bem como o relacionamento entre o
Conselho e os demais órgãos sociais, observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia, de Acordos de Acionistas
arquivados na Companhia, dos termos de adesão ao Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da legislação
em vigor, em especial da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Tal Regimento foi reformulado em 28 de março de 2022,
conforme aprovado pelo Conselho de Administração na mesma data.
De acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselho de Administração é um órgão colegiado
para o qual são encaminhados, para análise e deliberações, temas de alto interesse relacionados aos negócios e à gestão
da Companhia e de suas subsidiárias. Esse órgão tem por missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia, bem
como contribuir com orientações que viabilizem sua continuidade. O Conselho de Administração deve ter pleno conhecimento
dos princípios e valores da Companhia, bem como dos propósitos e interesses dos acionistas, zelando pela adoção e
aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa. O Conselho de Administração deve estabelecer a
orientação geral dos negócios da Companhia, incluindo a determinação de metas e estratégias de negócios a serem atingidas,
zelando por sua boa execução. Para consecução de sua missão o Conselho de Administração deve orientar-se pelas seguintes
diretrizes: (i) promover a sustentabilidade dos negócios da Companhia; (ii) zelar e proteger os interesses legítimos, o
patrimônio e os princípios e valores da Companhia; (iii) dar tratamento equitativo aos seus acionistas; e (iv) monitorar e
dirimir conflitos de interesses sempre preservando os interesses legítimos da Companhia.
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Diretoria
Composição
A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, pessoas naturais,
residentes no País, acionistas ou não, sendo obrigatoriamente um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro, um Diretor Vice-Presidente Médico e um Diretor de Relações com Investidores, sendo os demais
Diretores sem designação específica, podendo inclusive ser atribuída a função de Diretor Vice-Presidente a até 2 (dois)
Diretores sem designação específica. A função de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulada por outro
Diretor.
Todos os Diretores exercerão suas funções pessoalmente e em regime de dedicação integral, o qual inclui a vedação ao
exercício de funções executivas e em caráter permanente em benefício de quaisquer empresas ou indivíduos que não a
Companhia ou suas subsidiárias.
Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, quando do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, será
imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo, e, nos demais casos,
Conselho de Administração, no período máximo de 30 dias, elegerá um novo diretor para completar o mandato do Diretor
substituído.
A Diretoria será responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei,
o Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.
Compete aos Diretores - a qualquer diretor - a representação da companhia e a prática de atos necessários para seu regular
funcionamento, conforme o que faculta o artigo 144 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações.
Em 28 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou o Regimento Interno da Diretoria. O Regimento Interno
disciplina o funcionamento da diretoria da Companhia, bem como as atividades de seus membros e o relacionamento da
Diretoria com os demais órgãos colegiados da Companhia, observado, entre outras normas aplicáveis, (i) as diretrizes de
governança corporativa do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”); (ii) o Código Conduta Ética; (iii) a Lei das
Sociedades por Ações; as normas aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código
Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes, coordenado
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
Conselho Fiscal
Composição
O Estatuto prevê um Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e suplentes em igual número, o qual só entraráem
funcionamento nos exercícios sociais em que os acionistas reunidos em Assembleia Geral elegerem os respectivos membros
titulares, fixando-lhes a remuneração, conforme o que faculta o artigo 161 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações.
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Na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2021, o Conselho Fiscal foi instalado a pedido de
acionistas titulares de ações representativas de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento) do capital social total votante
da Companhia. O mandato dos então eleitos conselheiros se encerrou na AGO realizada em 2022.
Em 20 de maio de 2021, o Conselho Fiscal aprovou o seu Regimento Interno, o qual tem como objetivo estabelecer os
procedimentos a serem observados pelo Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atividades e cumprimento de
seus deveres legais e estatutários, bem como definir regras para o seu funcionamento, sua estrutura e organização.
Atribuições
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, o Conselho Fiscal tem as seguintes atribuições:
(a)

fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

(b)

opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares

que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
(c)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à

modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de
capital, distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
(d)

denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências

necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem,e
sugerir providências úteis à Companhia;
(e)

convocar, por meio de seu Presidente, a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por

mais de 1 (um) mês a convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na
agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias;
(f)

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente

pela Companhia;
(g)

examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;

(h)

requisitar a presença de Auditores Independentes da Companhia nas reuniões, para eventuais esclarecimentos

quanto aos demonstrativos financeiros e pareceres; e
(i)

exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.
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Comitês
Os Comitês existentes não são estatutários. Os Comitês foram criados e seus membros eleitos pelo Conselho de
Administração.
Comitê de Aquisições e Expansão Orgânica

Comitê de Aquisições”)

O Comitê de Aquisições conta com regimento próprio aprovado pelo Conselho de Administração em reunião datada de 19
maio de 2011 (“Regimento do Comitê de Aquisições”). O Regimento do Comitê de Aquisições estabelece a finalidade,
composição e forma de funcionamento, bem como as competências do Comitê de Aquisições.
Constituído, inicialmente, em 19 de maio de 2011, o Comitê de Aquisições é um órgão de assessoramento e instrução
permanente cujas competências envolvem o auxílio na coordenação e na avaliação de aquisições de novas sociedades pela
Companhia.
O Comitê de Aquisições é composto por 6 (seis) membros, tendo um deles sido nomeado o seu coordenador, conforme
deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de junho de 2020.
Não haverá qualquer hierarquia entre os membros do Comitê de Aquisições, os quais não terão, em conjunto ou
isoladamente, qualquer atribuição na administração da Companhia e nem poderão representá-la na prática de quaisquer
atos.
O prazo do mandato dos membros do Comitê de Aquisições coincidirá com o mandato dos membros do Conselho de
Administração, sendo admitida a recondução de seus membros.
Atribuições
O Comitê de Aquisições, que deverá atuar sempre em consonância com os princípios da proteção e valorização do patrimônio da
Companhia, bem como de forma a otimizar o retorno sobre os investimentos no longo prazo, terá ainda as seguintes
atribuições e responsabilidades, além de outras estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas no Regimento do Comitê de
Aquisições:
(i)

escolher e indicar o assessor econômico-financeiro a ser contratado pela Companhia para prospectar, avaliar,

assessorar e negociar a aquisição de uma empresa, localizada no Brasil ou no exterior, que se dedique à atividade que seja
estratégica para a Companhia
(ii)

acompanhar, estudar e discutir os trabalhos do assessor econômico-financeiro, recomendando a rescisão ou a

renovação do contrato com o referido assessor;
(iii)

indicar a contratação dos assessores legais, fiscais e contábeis da operação;

(iv)

acompanhar e estudar o processo de negociação da Operação Estratégica;

(vi)

recomendar ou não a aprovação, pela Assembleia Geral da Companhia, da Operação Estratégica.

Em 25 de junho de 2020, o Conselho de Administração ampliou as atribuições desse Comitê que também passará a:
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(i)

acompanhar sistematicamente os mercados de interesse da Companhia;

(ii)

acompanhar os direcionadores de negócios (diretrizes para planos estratégicos plurianuais; cenários para planos

orçamentários anuais; orgânico incremental: expansão dos serviços na rede de unidades; orgânico não incremental: novos
serviços; alianças estratégicas; e âmbito geográfico de atuação: novas unidades); e
(iii)

acompanhar os projetos estratégicos e emitir opinião e recomendação sobre eventual correção de rumo.

Por fim, cumpre salientar que aos membros do Comitê de Aquisições é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer
remuneração por parte da Companhia ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum, em
decorrência de contratações para prestação de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza,
excetuados: (i) a remuneração auferida à título de pró-labore em contrapartida ao exercício de certas funções para a
Companhia e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum; (ii) valores recebidos a título de
dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de distribuição de resultados a qualquer título; e (iii) os montantes fixos
decorrentes de planos de aposentadoria por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do
exercício de seu cargo no Comitê.
Comitê Médico
O Comitê Médico conta com regimento próprio aprovado pelo Conselho de Administração em reunião datada de 11 de
julho de 2011 (“Regimento do Comitê Médico”). O Regimento do Comitê Médico estabelecec a finalidade, composição e
forma de funcionamento, bem como as atribuições do Comitê Médico.
Constituído inicialmente em 24 de março de 2011, o Comitê Médico é um órgão colegiado de assessoramento e instrução
permanente, não remunerado, que atuará (i) como órgão de consulta da Diretoria da Companhia, devendo ser chamado a
opinar, previamente, sobre questões afetas às operações da Companhia e de suas controladas que envolvam atividades
relacionadas à prática médica; e (ii) como órgão responsável por indicar o Diretor Médico a ser eleito pelo Conselho de
Administração da Companhia.
O Comitê Médico é composto por 7 (sete) membros, tendo um deles sido nomeado o seu coordenador, conforme
deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de junho de 2020.
Não há qualquer hierarquia entre os membros do Comitê Médico, os quais não têm, em conjunto ou isoladamente,
qualquer atribuição na administração da Companhia e nem poderão representá-la na prática de quaisquer atos.
O prazo do mandato dos membros do Comitê Médico coincidirá com o mandato dos membros do Conselho, sendo admitidaa
recondução de seus membros.
Atribuições
O Comitê Médico, que deverá atuar sempre em consonância com os princípios da proteção e valorização do patrimônio da
Companhia, bem como de forma a otimizar o retorno sobre os investimentos no longo prazo, terá as seguintes atribuições
e responsabilidades, além de outras estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia e/ou no Regimento do
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Comitê Médico:
(i)

fixar diretrizes e políticas das práticas médicas da Companhia, com exceção da remuneração dos médicos, que

caberá ao Conselho;
(ii)

indicar, supervisionar e solicitar a substituição do Diretor Médico da Companhia, de forma que o Conselho deverá

aprovar ou reprovar, neste último caso, de forma justificada, a respectiva decisão deste Comitê, sendo que em caso de
reprovação, outro nome deverá ser indicado pelo Comitê para nova deliberação do Conselho de Administração;
(iii)

definir os padrões de qualidade dos exames médicos oferecidos pela Companhia e por suas controladas ou coligadas,

considerando-se os equipamentos que a Companhia possui ou venha a possuir;
(iv)

controle da observância das normas éticas regulamentares da profissão médica; e

(v)

definir os equipamentos que deverão ser adquiridos pela Companhia ou por suas controladas ou coligadas,

respeitadas as necessidades médicas.
Em 25 de junho de 2020, o Conselho de Administração ampliou as atribuições desse Comitê que também passará a ter as
seguintes atribuições:
(i)

acompanhar do state of arts em Medicina Diagnóstica (portfólio de produtos de análises clínicas; portfólio de produtos

de diagnósticos por imagem; desenvolvimentos e avanços em insumos, equipamentos e processos; registro de gaps
tecnológicos da Companhia); e
(ii)

recomendar investimentos na área médica em razão dos estudos realizados acima (equipamentos, soluções

tecnológicas, capital humano, etc).
O Comitê Médico estabelecerá a frequência de suas reuniões ordinárias, devendo, entretanto, realizar reuniões
extraordinárias sempre que necessário. As reuniões deverão, ainda, realizar-se previamente às reuniões do Conselho de
Administração que tiverem por objeto a deliberação de quaisquer matérias de competência do Comitê Médico e/ou à
deliberação ou tomada de decisões, pela Diretoria, em matérias afetas à competência do Comitê Médico.
Aos membros do Comitê Médico é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer remuneração por parte da
Companhia ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para
prestação de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a
remuneração auferida à título de pró-labore em contrapartida ao exercício de certas funções para a Companhia ou de suas
subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum; (ii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital
próprio e/ou de distribuição de resultados a qualquer título; e (iii) os montantes fixos decorrentes de planosde aposentadoria
por serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do exercício de seu cargono Comitê.
Comitê de Finanças
O Comitê de Finanças foi inicialmente criado como Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos pelo Conselho de Administração
em reunião realizada em 25 de junho de 2020.
Em 28 de março de 2022, foi aprovada a alteração do nome do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de
Finança. Nessa mesma data foi aprovado o Regimento Interno desse Comitê.
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Nos termos do Regimento Interno, o Comitê será composto por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo preferencialmente,
conselheiros independentes. Aos membros do Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos coincidindo com o
mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer remuneração por parte da Companhia
e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para prestação
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a remuneração auferida
pelo exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado pelo Conselho; (ii) a remuneração auferida a título de
pró labore em contrapartida ao exercício de certas funções para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas,
coligadas e/ou sob controle comum; (iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de
distribuição de resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por serviços
prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do exercício de seu cargo no Comitê.
O Comitê terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas no
Regimento:
a)

proposição de fundamentos e metas para elaboração do plano orçamentário anual;

b)

acompanhamento dos desvios, proposição de ações corretivas;

c)

acompanhamento do desempenho da companhia no mercado de capitais (trajetória de companhias comparáveis,

composição dos investidores, DREs comparativos das unidades e consolidado, resultados das categorias de serviços e
consolidado; análise das estruturas de custos variáveis e de SG&A e critérios de precificação);
d)

avalição de CAPEX, ex-ante e ex-post.

Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios
O Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios foi criado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
25 de junho de 2020. Em 28 de março de 2022, foi aprovado o Regimento Interno desse Comitê.
Nos termos do Regimento Interno, o Comitê será composto por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo preferencialmente,
conselheiros independentes. Aos membros do Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos coincidindo com o
mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer remuneração por parte da Companhia
e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadas e/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para prestação
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a remuneração auferida
pelo exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado pelo Conselho; (ii) a remuneração auferida a título de
pró labore em contrapartida ao exercício de certas funções para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas,
coligadas e/ou sob controle comum; (iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de
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distribuição de resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por serviços
prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do exercício de seu cargo no Comitê.
O Comitê terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras estabelecidas pelo Conselho e/ou contidas no
Regimento:
a)

atuar como fórum de discussões e sugestões sobre geração de valor da Companhia;

b)

propor diretrizes para fortalecimento do negócio, institucional e de suas marcas regionais;

c)

monitorar a performance comercial, produtos e marcas da Companhia;

d)

sugerir novas oportunidades comerciais;

e)

apoiar a administração revisão periódica comercial da Companhia;

f)

proposições para desenvolvimento dos mercados: setor público, operadoras de saúde e particulares (cartão saúde);

e
g)

desenvolvimento de novos negócios.

Comitê de Transações com Partes Relacionadas
O Comitê de Transações com Partes Relacionadas foi criado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25de
junho de 2020. Em 27 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de Transações
com Partes Relacionadas. Para detalhes sobre essa Política, favor fazer referência ao item 16 deste Formulário de Referência.
Em 28 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou o Regimento Interno desse Comitê. O Regimento Interno
disciplina o funcionamento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, bem como define suas
responsabilidades e atribuições, observado entre outras normas aplicáveis, (i) as diretrizes de governança corporativa do
estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”); (ii) o “Código de Conduta e Ética nos Negócios” da Companhia, aprovado
em reunião do Conselho de Administração; (iii) a “Política de Transações com Partes Relacionadas” da Companhia, aprovada
em reunião do Conselho de Administração (“Política de Transações com Partes Relacionadas”); (iv) a Lei das Sociedades por
Ações; as normas aplicáveis emanadas pela CVM; (v) o Regulamento do Novo Mercado; e (vi) o Código Brasileiro de
Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pelo Grupo de Trabalho Interagentes, coordenado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
O Comitê é um órgão colegiado não estatutário e não deliberativo, de assessoramento ao Conselho de Administração. O
funcionamento, a apresentação de pareceres e de recomendações do Comitê ao Conselho de
Administração serão regulados pelo Regimento Interno.
O Comitê será composto por 3 (três) membros, sendo majoritariamente, conselheiros independentes. Aos membros do
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Comitê será outorgado mandato unificado de dois anos, coincidindo com o mandato dos membros do Conselho de
Administração.
O Comitê é responsável por analisar: (i) as comunicações (e documentos de suporte) enviadas por acionistas da Companhia,
por Pessoas Chave a respeito de transações entre tais pessoas (ou os respectivos Membros Próximos da Família) e a
Companhia; (ii) quaisquer outras comunicações (e documentos de suporte) referentes a potenciais Transações com Partes
Relacionadas. A partir de tal análise e observadas as previsões da Política de Transações com Partes Relacionadas, o Comitê
deverá apurar se a transação configura uma Transação com Partes Relacionadas e, em tal caso, deverá notificar os órgãos
e pessoas aplicáveis para submeter a transação aos procedimentos detalhados na Política de Transações com Partes
Relacionadas.
O Comitê, terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de outras estabelecidas pelo Conselho de Administração
e/ou contidas no Regimento Interno e na Política de Transações com Partes Relacionadas: a) analisar e emitir opinião ao
Conselho de Administração sobre Transações com Partes Relacionadas; b) cumprir e atuar como guardião da Política de
Transações com Partes Relacionadas.
Aos membros do Comitê é vedado o recebimento, direto ou indireto, de qualquer remuneração por parte da Companhia
e/ou de suas subsidiárias, controladas, coligadase/ou sob controle comum, em decorrência de contratações para prestação
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, excetuados: (i) a remuneração auferida
pelo exercício da função de membro do Comitê, no montante fixado pelo Conselho; (ii) a remuneração auferida a título de
pró labore em contrapartida ao exercício de certas funções para a Companhia e/ou para suas subsidiárias, controladas,
coligadas e/ou sob controle comum; (iii) valores recebidos a título de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de
distribuição de resultados a qualquer título, e; (iv) os montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por serviços
prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade do exercício de seu cargo no Comitê.
b.

Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação de comitês

O Conselho Fiscal não foi instalado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022. No entanto, na Assembleia
Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2021 tá orgão foi instalado. Em 2019 e 2020 não houve a instalação.
O Comitê de Aquisições foi criado em 19 de maio de 2011. O Comitê Médico foi criado em 24 de março de 2011.
O Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; o Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios; e o Comitê de Transações com
Partes Relacionadas foram criados em 25 de junho de 2020. Em 28 de março de 2022, foi aprovada (i) a alteração do nome
do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de Finança; e (ii) a criação e instalação do Comitê de Auditoria.
c.

Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê:

A fiscalização e avaliação da Diretoria e dos Comitês é feita pelo Conselho de Administração, enquanto as atividades do
Conselho de Administração da Companhia são fiscalizadas e avaliadas pela Assembleia Geral.
Em 28 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou a “Política de Avaliação de Desempenho e de Sucessão de
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Administradores”. Tal polítia visa a: (i) orientar o processo de avaliação de desempenho dos Administradores e dos membros
dos Comitês, em conformidade com os interesses da Companhia e de seus acionistas, prezando pelas melhores práticas de
governança corporativa, revestidas da devida transparência e observadas a legislação aplicável (“Avaliação de
Desempenho”); e (ii) nortear o processo de identificação de sucessores dos Diretores, com procedimentos de identificação,
discussão e desenvolvimento de profissionais que sejam capazes de assumir tais posições estratégicas na administração da
Companhia (“Processo de Sucessão”).
Avaliação de Desempenho deverá ser realizada anualmente e de acordo com as diretrizes estratégicas da Companhia,
aprovadas pelo Conselho de Administração. Caberá à Diretoria propor e submeter à aprovação pelo Conselho de
Administração o desdobramento das diretrizes estratégicas em indicadores e metas, que serão utilizadas como critério para
o processo de Avaliação de Desempenho. O Conselho de Administração, com o suporte da Diretoria, será responsável por
assegurar o cumprimento da Política, avaliando a conformidade e monitorando o processo de Avaliação de Desempenho. A
Diretoria deverá elaborar um cronograma de atividades para realização do processo de Avaliação de Desempenho e submetêlo anualmente para apreciação do Conselho de Administração. As diretrizes estratégicas desdobradas em indicadores e
metas, que serão utilizadas como critério para a Avaliação de Desempenho do exercício seguinte, devem ser aprovadas pelo
Conselho de Administração e divulgadas aos Administradores e membros dos Comitês até o último mês de cada exercício
social. O ciclo de Avaliação de Desempenho tem início no primeiro trimestre de cada exercício e encerra-se com a
consolidação dos resultados alcançados, obedecendo ao cronograma de atividades aprovado pelo Conselho de
Administração.
A Avaliação de Desempenho deverá observar indicadores nos termos em que foram aprovados pelo Conselho de
Administração. A definição de indicadores deverá levar em consideração a atuação e o órgão em que o avaliado desempenha
suas atividades e observar os quesitos mínimos aprovados pelo Conselho de Administração, incluindo, sem limitação, os
seguintes: (a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à eficácia da ação administrativa; (b) contribuição para o
resultado do exercício; e (c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de
longo prazo da Companhia. O indicador para avaliar os atos de gestão praticados, quanto à eficácia da ação administrativa,
será de natureza quantitativa, e o parâmetro terá como objetivo verificar se as ações previstas foram realizadas de maneira
eficaz. O indicador e a meta deverão ser estabelecidos com base em atos de gestão relevantes para os resultados do negócio
da Companhia. O indicador para avaliar a contribuição para o resultado do exercício será de natureza quantitativa, com base
nos índices mensurados pelas demonstrações financeiras auditadas da Companhia. A meta vinculada a esse indicador deverá
ser definida com base no histórico de atingimento dos indicadores pelo avaliado e a partir das projeções estabelecidas para
os resultados da Companhia. A apuração desse indicador ocorrerá a partir da divulgação das demonstrações financeiras
auditadas da Companhia.
Ao final do ciclo de Avaliação de Desempenho, o presidente do Conselho de Administração conduzirá o processo de apuração
dos resultados dos indicadores relativos aos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. Os coordenadores de
cada Comitê conduzirão apuração dos resultados dos indicadores relativos aos membros do respectivo Comitê. (a) O diretor
presidente consolidará o resultado da avaliação dos membros da Diretoria e o submeterá para a apreciação do Conselho de
Administração. (b) O presidente do Conselho de Administração consolidará o resultado da avaliação dos membros do
Conselho de Administração e o submeterá para a apreciação do Conselho de Administração. (c) Caberá ao Conselho de
Administração analisar as informações recebidas, tendo o apoio metodológico do Comitê de Auditoria para suportar as suas
decisões. (d) Os coordenadores de cada Comitê consolidarão o resultado da avaliação dos membros respectivo Comitê e o
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submeterão para ciência do Conselho de Administração. Toda a documentação comprobatória do processo de Avaliação de
Desempenho será mantida na sede da Companhia pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do último dia de
mandato dos avaliados. Os resultados consolidados das avaliações dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês
e da Diretoria serão divulgados a todos os membros do Conselho de Administração, sendo certo que os resultados das
avaliações: (i) individuais serão disponibilizados à pessoa em questão, ao presidente do Conselho de Administração e ao
coordenador do Comitê, conforme aplicável, e serão discutidos em sessões de feedback individuais; (ii) individuais do
presidente do Conselho de Administração, dos coordenadores dos Comitês e dos membros da Diretoria serão disponibilizados
a todos os membros do Conselho de Administração e serão discutidos em sessões de feedback individuais. As sessões de
feedback individual serão realizadas pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo coordenador do Comitê, conforme
o caso e conforme detalhado no regimento interno de cada órgão. A sessão de feedback individual do presidente do Conselho
de Administração será realizada por outro membro do Conselho de Administração. O processo de Avaliação de Desempenho
deve ser divulgado no formulário de referência da Companhia, incluindo informações sobre: (a) a abrangência da avaliação:
individual, por órgão, ou ambas; (b) os procedimentos adotados para a realização da avaliação, incluindo a participação de
outros órgãos da Companhia ou de consultoria externa, se for o caso; e (c) a metodologia adotada, indicando, conforme
aplicável, sua alteração em relação aos anos anteriores.

d.

Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, três e, no máximo, dez membros, pessoas naturais, residentes no País,
acionistas ou não, sendo obrigatoriamente um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, um
Vice-Presidente Diretor Médico, e um Diretor de Relações com Investidores, sendo os demais Diretores sem designação
específica, podendo inclusive ser atribuída a função de Diretor Vice-Presidente a até 2 (dois) Diretores sem designação
específica. A função de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulada por outro Diretor.
À Diretoria compete, especialmente: (a) representar a Companhia, nos termos do Estatuto Social, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, podendo receber citações e praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, nos limites da lei e
do Estatuto Social; (b) deliberar sobre a abertura ou encerramento de filiais, escritórios, depósitos, agências e
representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias
pertinentes à matéria relativamente a quaisquer Subsidiárias da Companhia; (c) deliberar sobre a contratação ou dispensa
de pessoal; (d) aprovar a celebração, pela Companhia de toda e qualquer transação envolvendo a Companhia e as
Subsidiárias com Participação Relevante ou entre as Subsidiárias com Participação Relevante, nos termos da regulamentação
aplicável e da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e (e) praticar atos que importem em obrigação
e/ou responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Companhia, tais como escrituras de qualquer
natureza, contratos em geral inclusive financeiros e de empréstimos, endossos em cheques, notas promissórias, letras de
câmbio, duplicatas e quaisquer títulos de créditos, confissões de dívidas, concessão de avais e fianças, contratos de abertura
de crédito, ordens de pagamento e quaisquer outros documentos de natureza bancária, atos praticados por filiais,
procurações ad negotia e ad judicia, e quaisquer outros atos que criarem responsabilidade para a Companhia ou dispensarem
obrigações junto a terceiros, bem como desses para com a Companhia, que somente serão válidos se praticados nos limites
estabelecidos no artigo 11, parágrafo 7º e nos termos do artigo 14 ambos do Estatuto Social; (f) propor iniciativas, planos
de negócio e políticas, bem como conduzir as operações diárias da Companhia; (g) executar a política de gestão de riscos
da Companhia e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função
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de alterações nos riscos a que a Companhia está exposta; e (h) implementar e manter mecanismos, processos e programas
eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da
Companhia na sociedade e no meio ambiente.
Compete:
a)

ao Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de

Administração: (i) coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar
as operações da Companhia; (ii) zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela
Assembleia Geral e Conselho de Administração; e (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
b)

ao Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas

pelo Conselho de Administração: (i)organizar e supervisionar as atividades administrativas das áreas de finanças da
Companhia; (ii) coordenar o controle emovimentação financeira da Companhia, zelando pela saúde econômica e financeira;
e (iii) gerenciar o orçamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o desempenho financeiro da Companhia.
c)

ao Diretor Vice-Presidente Médico, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de

Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar os assuntos médicos da Companhia; e (ii) prestar
informações atualizadassobre todos os assuntos médicos da Companhia.
d)

ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho

de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como
representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as B3 e os demais órgãos de
controle e demais instituições relacionadas às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no Exterior;
(ii)

prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus

valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (iii) manter atualizado os
registros da Companhia perante à CVM e à B3; e (iv) divulgar, até o dia 10 de dezembro de cada ano, o calendário anual
referente ao ano civil seguinte, contendo, no mínimo, as datas dos seguintes eventos: (a) divulgação das demonstrações
financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras padronizadas (DFP); (b) divulgação das informações
trimestrais (ITR); (c) realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO); e (d) divulgação do Formulário de Referência.
O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências adicionais às descritas acima, bem como
atribuições e competências aos Diretores sem designação específica, de acordo com os interesses da Companhia.
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a.

Prazos de convocação

A Companhia adota os prazos previstos na Lei das Sociedades por Ações, e demais normas aplicáveis, sendo que a Assembleia
Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e,
extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma da lei.
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por
acionistas, em qualquer caso conforme termos, prazos e procedimentos descritos na legislação e regulamentação aplicáveis. Será
dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
b.

Competências

Observado o disposto no Estatuto Social e nos Acordos de Acionistas, as deliberações e aprovações serão tomadas por
acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e no Estatuto Social, observados os quóruns qualificados
de deliberação previstos na legislação aplicável: (a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
(b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho Fiscal, quando instalado;
(c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; (d) eleger e destituir os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (e) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, assim como a remuneração global e individual dos membros do Conselho Fiscal, quando
instalado; (f) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (g) alterar
este Estatuto Social; (h) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores mobiliários representativos de, ou conversíveis em,
ações da Companhia (excetuadas as debêntures conversíveis em ações) e criação ou emissão de bônus de subscrição,
observadas as competências do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, previstas no artigo 5º
do Estatuto Social; (i) deliberar sobre a redução e o aumento do capital social acima do limite do capital autorizado; (j)
deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial, transformação ou qualquer outro tipo de
reestruturação societária envolvendo a Companhia; (k) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta
perante a CVM; (l) atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia; (m) deliberar sobre eventuais resgates,
amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações de emissão da Companhia; (n) deliberar sobre a realização de
oferta pública de títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia, salvo no que se refere à
emissão de debêntures conversíveis em ações, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Sociedades por Ações; (o)
deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição de liquidantes da Companhia e a
aprovação de suas contas; (p) deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência
pela Companhia; (q) aprovar planos de opção de compra de ações e planos de outorga de ações ou subscrição de ações
aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas Subsidiárias; (r) deliberar sobre
qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; (s) dispensar a realização de oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo Mercado; e (t) resolver os casos omissos no Estatuto Social, observadas as
disposições da Lei das Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo Mercado.
c.

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à

disposição dos acionistas para análise
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Os documentos estarão disponíveis em ri.alliar.com, bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e website da B3
(www.b3.com.br).
Endereço Físico: Alameda Vicente Pinzon, 51, Conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP 04547-130.
d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

Em novembro de 2013, o Comitê de Riscos e Compliance aprovou o Código de Conduta e Ética nos Negócios da Alliar. Em 28
de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou a reforma do Código de Conduta e Ética. Esse Código apresenta
um capítulo que trata de Conflito de Interesses. Ademais, a Companhia possui uma Política de Transação com Partes
Relacionadas, que também trata de situações de Conflito de Interesses.
Para mais informações a esse respeito, vide seção 16 deste Formulário de Referência.
e.

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não possui nenhuma outra regra, política ou prática para solicitação de procurações pela administração para o
exercício do direito de voto nas assembleias gerais.
f.

Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o

emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e
se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos termos e para os fins da legislação aplicável, especialmente ao artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, o acionista
pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista,
administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, como é o caso da Companhia, o procurador pode, ainda, ser
instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os acionistas.
Para participar e votar na Assembleia Geral, o acionista que for representado por procurador deverá depositar na sede da
Companhia, até 48 horas antes da Assembleia Geral a que se refere, o instrumento de mandato, devidamente regularizado na
forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações.
O procurador ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.
g.

Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados

diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização
econsularização
Exceto se a Proposta da Administração, excepcionalmente, dipuser de forma diferente, o acionista que optar por exercer o
seu direito de voto à distância por meio do envio do boletim de voto à distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar
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os seguintes documentos à sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores e assegurar que
a Companhia os receba até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral em questão:
•

Via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado;

•

Cópia autenticada dos seguintes documentos:

I.

para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do acionista;

II.

para pessoas jurídicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do representante legal

eúltimo estatuto / contrato social consolidado em conjunto com os documentos societários que comprovem a representação
legal do acionista;
III.

para fundos de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do representante

legal, último regulamento consolidado do fundo e estatuto / contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo em conjunto com os documentos societários que comprovem os poderes de
representação.
Exceto se a Proposta da Administração, excepcionalmente, dipuser de forma diferente, a Companhia poderá exigir o
reconhecimento de firma dos boletins de voto assinados no território brasileiro e a notarização e apostilamento daqueles
assinados fora do país, exceto se a Proposta da Adminsitração, excepcionalmente, dipuser de forma diferente.
h.

Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de

participação a distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a distância.
i.

Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou

candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Nos termos do art. 21-L da ICVM 481/09, é facultado aos acionistas a inclusão nos boletins de voto à distância disponibilizados por
ocasião de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias (a) candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da
Companhia; e (b) propostas de deliberação. A inclusão de candidatos e propostas deverá observar os percentuais do capital social
previstos, respectivamente, nos Anexos 21-L-I e 21-L-II, da ICVM 481/09, com base no capital social da Companhia informado no
item 17.1 deste Formulário de Referência.
A solicitação de inclusão deverá ser enviada, por escrito, por meio de correspondência à sede da Companhia, aos cuidados da
Diretoria de Relações com Investidores, A/C: Departamento de Relações com Investidores, juntamente com os documentos
pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico ri.alliar.com nos prazos previstos no artigo 21-L, § 1º, inc. I e II da
ICVM 481/09.
A Companhia comunicará ao acionista, em até 3 (três) dias úteis do recebimento das propostas, se as solicitações de inclusão são
suficientes ou não para constarem no boletim de voto a distância a ser divulgado pela Companhia.
j.

Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e

compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
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A Companhia não possui sistema destinado a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias, deixando apenas disponível toda a documentação pertinente às matérias a serem discutidas nas Assembleias
Gerais na sede social da Companhia, no website ri.alliar.com, bem como nos websites da B3 (http://www.b3.com.br/) e da
CVM (http://www.cvm.gov.br/ ).
k.

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância

Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão
transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de
custódia, caso estes prestem esse tipo de serviço.
Os acionistas poderão também realizar um cadastro juntamente com obtenção de certificado digital e realizar a transmissão de
suas instruções de voto ao escriturador das ações da Companhia, o Itaú. Informações sobre o cadastro e passo a passo para
emissão

do

certificado

digital estão

descritas

no

seguinte

endereço:

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
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a.

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões

ordinárias e extraordinárias
O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada
bimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 2 (dois) de seus membros
ou da Diretoria.
As convocações serão feitas por escrito com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por meio de carta, telegrama,
fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário, devendo
conter a ordem do dia, o local e o horário em que a reunião se realizará, e serem acompanhadas de documentação
relativa à ordem do dia.
No último exercício social, os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram 37 vezes, das quais 31
foram reuniões ordinárias e 06 reuniões extraordinárias.
b.

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao

exercício do direito de voto de membros do conselho
Os signatários ao Acordo de Acionistas, conforme detalhado no item 15 abaixo, se comprometem a fazer com que seus
representantes no Conselho de Administração cumpram e façam com que a Companhia cumpra, durante a vigência do
Acordo, estritamente as disposições do Acordo, conforme aplicável.
c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Para os fins da Política de Transação com Partes Relacionadas, será considerada uma "Situação de Conflito de Interesses"
quando uma pessoa ou um terceiro, mantendo qualquer forma de negócio com uma Parte Relacionada, se encontrar envolvido
em processo decisório em que tenha o poder de influenciar e/ou direcionar o resultado deste processo decisório, assegurando
um ganho e/ou benefício para si, algum Membro Próximo da Família, sociedade por ele controlada ou terceiro com o qual
esteja envolvido, ou ainda, esteja em situação que possa interferir na sua capacidade de julgamento, inclusive por meio da
utilização de cargo, função ou informações confidenciais.
No caso da Companhia, as Situações de Conflitos de Interesses incluirão aquelas nas quais os objetivos ou motivações dos
tomadores de decisão, por qualquer razão, possam não estar alinhados aos objetivos e aos interesses da Companhia, suas
Subsidiárias e seus acionistas em matérias específicas.
Tendo em vista o disposto acima, a Companhia busca, por meio da Política, assegurar que todas as decisões envolvendo a
Companhia que possam conferir um benefício privado a qualquer de seus acionistas, administradores, membros de comitês
de assessoramento, familiares, entidades ou pessoas a eles relacionadas, sejam tomadas com total lisura, respeitando o
interesse da Companhia, suas Subsidiárias e seus acionistas.
A Política visa a estabelecer normas e procedimentos para assegurar que, em Situações de Conflito de Interesses entre Partes
Relacionadas, as decisões da Companhia sejam tomadas visando aos interesses e objetivos da Companhia e de todos os
acionistas, dando a adequada transparência a toda e qualquer Situação de Conflito de Interesses.
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Sempre que uma Pessoa Chave da administração da Companhia tiver interesse conflitante com o da Companhia, tal Pessoa
Chave deverá deixar de participar do processo decisório envolvendo a operação social, negócio ou transação que representar
uma Situação de Conflito de Interesses, manifestando imediatamente seu conflito de interesses.
(i)

A ausência de manifestação voluntária de uma Pessoa Chave da administração da Companhia com relação à

existência de uma Situação de Conflito de Interesses será considerada uma violação aos princípios de governança corporativa
e a esta Política, devendo tal ato ser levado ao conhecimento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, que emitirá opinião a respeito da conveniência e recomendação, aos órgãos competentes da administração da
Companhia, acerca da aplicação de eventuais penalidades.
(ii)

Sem prejuízo do previsto acima, qualquer pessoa poderá manifestar-se e informar ao Comitê de Transações com

Partes Relacionadas acerca da existência de uma Situação de Conflito de Interesses envolvendo uma Pessoa Chave da
administração da Companhia.
(iii)

Tratando-se de Pessoa Chave que seja membro integrante de órgão colegiado da Companhia, este deve ausentar-

se das discussões sobre o tema e abster-se de votar, bem como absterse de manifestar- se, influenciar ou interferir de
qualquer forma no respectivo processo decisório.
a. Se, dentre as matérias discutidas em determinada reunião de tal órgão colegiado, existirem outras matérias que não
ensejem uma Situação de Conflito de Interesses envolvendo uma Pessoa Chave, a respectiva Pessoa Chave poderá
exclusivamente participar na discussão e votação da matéria que não ensejar uma Situação de Conflito de Interesses.
b. A manifestação da existência da Situação de Conflito de Interesses e a subsequente abstenção da Pessoa Chave envolvida
deverão constar expressamente da ata da respectiva reunião do órgão colegiado, com descrição detalhada da natureza e
da extensão da Situação de Conflito de Interesses. Poderá a Pessoa Chave envolvida solicitar ao secretário da reunião que
seja incluída uma declaração onde conste sua abstenção na discussão e na votação de determinada matéria, constando
ainda o local, data e hora da reunião realizada e outras informações que possam identificar a matéria discutida ou identificar
a respectiva reunião. A deliberação tomada com o voto da Pessoa Chave envolvida acerca de qualquer aspecto relacionado
a uma
Situação de Conflito de Interesses será anulável.
(iv) No caso de Pessoa Chave que não seja membro integrante de órgão colegiado da Companhia, tal Pessoa Chave deverá,
com relação à determinada Situação de Conflito de Interesses em que esteja envolvida, abster-se de se manifestar,
influenciar ou interferir no respectivo processo decisório. A Pessoa Chave envolvida deverá mencionar e informar a existência
da Situação de Conflito de Interesses ao Comitê de Finanças e ao órgão colegiado competente, descrevendo a natureza e a
extensão da respectiva Situação de Conflito de Interesses. O registro da existência da Situação de Conflito de Interesses
deverá ser feito por escrito e deverá constar na forma de anexo à nota técnica de deliberação do assunto a ser aprovado
pelo órgão colegiado competente.
Além da Política de Transação com Partes Relacionadas, o Código de Ética e Conduta da Companhia, reformulado e aprovado
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pelo Conselho de Administração da Companhia em 28 de março de 2022, traz diretrizes sobre conflito de interesses,
estabelecendo, por exemplo, colaboradores da Alliar e/ou de suas subsidiárias devem declarar-se impedidos de participar
de qualquer decisão que implique conflito de interesse, tais como
(i)

ter participação individual ou familiar (em ‘familiar’ entendam-se pais, irmãos cônjuges e filhos), nos negócios de

qualquer fornecedor ou cliente da Alliar e/ou de suas subsidiárias, salvo autorização do Conselho de Administração da Alliar;
e
(ii)

ter participação substancial, individual ou familiar, em uma organização que faça negócios com a Alliar e/ou com

suas subsidiárias, exceto com relação a ações de companhias abertas, detidas por colaboradores para fins de investimento
pessoal.
Outros potenciais conflitos de interesse podem incluir a viabilização de negócios que envolvam familiares; a posse de
interesse financeiro ou participação direta ou indireta em empresas de fornecedores ou de concorrentes; a utilização em
benefício próprio de oportunidades comerciais ou financeiras devido a conhecimento ou vantagem proporcionado por
atividades exercidas pela Alliar e/ou de suas subsidiárias, e que possa prejudicar seus negócios.
Para mais informações a esse respeito, vide seção 16 deste Formulário de Referência.
d.

se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

formalmente aprovada
A Companhia possui uma Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria, aprovada
em reunião do Conselho de Administração de 28 de março de 2022, que visa a determinar os critérios para composição do
Conselho de Administração, dos Comitês, do Conselho Consultivo e da Diretoria, prezando pela boa prática de governança
corporativa, melhor interesse da Companhia, respeitando a devida transparência. Tal Política está disponível no site de
Relações com Investidores da Companhia.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem,
do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado e conforme artigo 24 do estatuto social da
Companhia.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Pedro Thompson Landeira de Oliveira

27/10/1983

Pertence apenas à Diretoria

21/09/2022

Até a AGO de 2023

0

099.159.457-60

Empresário

13 - Diretor Presidente / Diretor de
Relações com Investidores

21/09/2022

Sim

0.00%

Jose Luiz Mendes Ramos Junior

24/07/1979

Pertence apenas à Diretoria

20/07/2022

Até a AGO de 2023

0

287.834.218-66

Advogado

19 - Outros Diretores

20/07/2022

Sim

0.00%

Gustavo de Souza Portes Meirelles

22/11/1975

Pertence apenas à Diretoria

26/04/2021

Até a AGO de 2023

1

005.733.746-27

Médico

19 - Outros Diretores

26/04/2021

Não

0.00%

Diretor Financeiro e de Recursos
Humanos

Diretor Jurídico e de Compliance

Diretor Médico
Gustavo Aguiar Campana

15/10/1977

Pertence apenas à Diretoria

15/08/2022

Até a AGO de 2023

0

214.712.948-89

Médico

19 - Outros Diretores

15/08/2022

Sim

0.00%

Marcos del Corona Marcos

01/03/1965

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/07/2022

Até AGO de 2023

0

103.499.028-44

Engenheiro Eletricista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

12/08/2022

Sim

0.00%

Claudio Otavio Prata Ramos

04/07/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

26/04/2021

Até AGO de 2023

5

332.251.926-00

Médico

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

26/04/2021

Não

90.00%

Isabella Tanure Correa

15/04/1982

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/04/2022

Até AGO de 2023

0

092.134.627-19

Médica

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

18/04/2022

Sim

0.00%

Diretor Médico de Análises Clínicas

Membro do Comitê de Aquisições e do
Comitê de Finanças
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Helio Ferreira Lopes

19/05/1952

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

26/04/2021

Até a AGO de 2023

5

376.851.207-04

Médico

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

26/04/2021

Não

81.25%

Leandro Vaz Figueira

26/08/1975

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/07/2022

Até AGO de 2023

0

167.440.118-39

Médico

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

12/08/2022

Sim

0.00%

José Carlos de Araújo Pedrosa

20/03/1963

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/04/2022

Até AGO de 2023

0

708.729.107-68

Administrador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

18/04/2022

Sim

0.00%

Pedro de Moares Borba

06/09/1972

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/07/2022

Até AGO de 2023

0

021.815.777-06

Advogado

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

12/08/2022

Sim

0.00%

Guilherme Luis Pesenti e Silva

03/11/1983

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/04/2022

Até AGO de 2023

0

007.498.630-99

Administrador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

18/04/2022

Sim

0.00%

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

21/11/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/04/2022

Até AGO de 2023

0

041.747.715-53

Administrador

20 - Presidente do Conselho de
Administração

18/04/2022

Sim

0.00%

João Pedro Martins do Couto de
Figueiredo

06/06/1990

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/04/2022

Até AGO de 2023

0

Membro do Comitê de Finanças
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

053.322.407-16

Advogado

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

18/04/2022

Sim

0.00%

Pedro Grossi Junior

29/11/1943

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/07/2022

Até a AGO de 2023

0

032.834.457-53

Advogado

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

12/08/2022

Sim

0.00%

Sergio Barbosa Bessa Lopes

13/12/1955

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

339.315.427-34

Administrador

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

17/08/2022

Não

0.00%

Pedro Leão Bispo

22/02/1962

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

506.852.017-91

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

22/08/2022

Não

0.00%

Vanderlei Dominguez da Rosa

09/09/1963

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

422.881.180-91

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

16/08/2022

Sim

0.00%

Moacir Gibur

26/08/1966

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

574.558.569-20

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

16/08/2022

Sim

0.00%

Paulo Roberto Franceschi

12/06/1951

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

171.891.289-72

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

16/08/2022

Sim

0.00%

Ricardo Bertucci

02/08/1977

Conselho Fiscal

12/08/2022

Até a AGO de 2023

0

003.673.579-50

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

19/08/2022

Sim

0.00%

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Pedro Thompson Landeira de Oliveira - 099.159.457-60
O Senhor Pedro Thompson Landeira de Oliveira é empresário e ocupa o cargo de Diretor-Presidente desde 07/07/2022. O Senhor Pedro possui vasta experiência tendo atuado e liderado em diversos setores e
empresas como Deloitte, Grupo Estácio e BTG Pactual. O Senhor Pedro informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Pedro informou para todos os fins que não se
considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Jose Luiz Mendes Ramos Junior - 287.834.218-66
O Senhor Jose Luiz Mendes Ramos Junior é advogado e ocupa o cargo de Diretor Jurídico e de Compliance desde 20/07/2022. O Senhor Jose Luiz é graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com
Especialização em Tributário pela Faculdade Getúlio Vargas - FGV e possui curso de extensão em Compliance pela FGV. O Senhor Jose Luiz acumula mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de
assuntos jurídicos de alta complexidade, inclusive formatação de novos negócios, operações de reestruturação e aquisição de empresas. Além disso, teve participação ativa em processos de captação de recursos
financeiros por meio de operações estruturadas em Mercado de Capitais para financiamento de empreendimentos imobiliários. O Senhor Jose Luiz informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação
criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. O Senhor Jose Luiz informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Gustavo de Souza Portes Meirelles - 005.733.746-27
O Sr. Gustavo Meirelles é médico radiologista e ocupa o cargo de Diretor Médico desde 28/01/2021. O Sr. Gustavo também ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da RBD SPE S.A., sociedade
controlada pela Companhia, desde 29/07/2021. O Sr. Gustavo tem Graduação em Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem Pós Doutorado e Especialização em PET/CT no Memorial Sloan Kettering
Cancer Center de Nova York, MBA em Gestão Empresarial na Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo - FGV/SP, Doutorado e Especialização em Imagem Torácica e residência médica em Diagnóstico por Imagem
na Universidade Federal de São Paulo. O Sr. Gustavo atuou no Grupo Fleury de 2002 a 2020 tendo exercido os cargos de médico radiologista, coordenador médico e gestor médico de radiologia, estratégia e
inovação. O Sr. Gustavo informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Gustavo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Gustavo Aguiar Campana - 214.712.948-89
O Sr. Gustavo é médico, graduado pela Universidade Santo Amaro (Unisa), fez residência em Patologia Clínica e Medicina Laboratorial pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e MBA
em Gestão da Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui sólida experiência atuando na gestão em medicina laboratorial e patologia clínica, desenvolvendo sua carreira em empresas como o Grupo Fleury ,
DLE Medicina Laboratorial e Dasa.
Marcos del Corona Marcos - 103.499.028-44
O Sr. Marcos del Corona Marcos é graduado em Engenharia Elétrica pela Mackenzie São Paulo, e possui MBA pela Fundação Dom Cabral. Profissional com mais de 35 anos de experiência no ramo de saúde, tendo
trabalhado com empresas globais na área médica, e com relacionamentos importantes em hospitais e prestadores de serviços no Brasil e na América Latina. Serviu de 2014 a 2020 como Diretor Geral da Divisão de
Healthcare da GE no Brasil, tendo iniciado na empresa em 1998 como Gerente Regional de Vendas, passando por Diretor Geral do Brasil, Diretor Geral da América Latina, Diretor Geral da Divisão de Medicina
Diagnóstica por Imagem da América Latina, todos os cargos na Divisão de Healthcare da GE.
O Sr. Marcos del Corona Marcos declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Marcos del Corona Marcos declarou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente exposta, nos termos da Instrução
da CVM nº301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Claudio Otavio Prata Ramos - 332.251.926-00
O Senhor Claudio Otávio Prata Ramos é médico e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 25/04/2019. O Senhor Claudio Ramos é sócio da Companhia e fundador das
clínicas Cedimagem, sendo também o Diretor Médico dessas empresas desde a sua fundação. O Sr. Claudio é membro do Comitê de Aquisições e do Comitê de Finanças. O Senhor Claudio Ramos informou à
Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para
a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Claudio Ramos informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º
617, de 5 de dezembro de 2019.
Isabella Tanure Correa - 092.134.627-19
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A Sra. Isabella Tanure Correa é médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em gestão de saúde pela PUC-RJ e empreendedora, com grande experiência em gestão de
saúde. Atualmente, é Sócia e Diretora Executiva da Fonte Imagem Medicina Diagnóstica (clínica referência em medicina diagnóstica na cidade do Rio de Janeiro) e da Prevtotal Laboratório de Imagem, tendo
participado e suportado o desenvolvimento do negócio desde 2012. Atuou como sócia no Projeto de Telemedicina em parceria com a TIM e a Prefeitura do RJ, de 2010-2011. A Sra. Isabella Tanure Correa declarou
que, durante os últimos 5 (cinco) anos, (a) não sofreu qualquer condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena
aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
Declara, portanto, estar habilitado para a prática de suas atividades profissionais. A Sra. Isabella Tanure Correa informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da
Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Helio Ferreira Lopes - 376.851.207-04
O Senhor Hélio Ferreira Lopes é médico e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 05/05/2016. O Sr. Hélio é também membro do Comitê de Finanças da Companhia. O
Senhor Helio Lopes informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Hélio Lopes informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos
da Instrução da CVM n.º 617, de 5 de dezembro de 2019.
Leandro Vaz Figueira - 167.440.118-39
O Sr. Leandro Vaz Figueira é médico e ocupou o cargo de Diretor de Relacionamento não estatutário de 01/04/2016 até 27/01/2021, tendo sido eleito para o cargo de Diretor de Relacionamento estatutário desde
26/04/2021. O Sr. Leandro tem Graduação em Medicina na Universidade Severino Sombra, Residência Médica em Anestesiologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, tem Pós Graduação em
Gestão de Organizações Hospitalares e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. O Sr. Leandro atuou na Amil de 2006 a 2015 tendo exercido os cargos de coordenador de rede credenciada,
supervisor de gerência médica SADT/Ortopedia e gerente médico, já na Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica - Abramed, atuou de 2016 a 2019 como membro do Conselho de Administração e atualmente
atua como Vice-Presidente do Conselho de Administração.
O Sr. Leandro declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo
perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Adicionalmente, o Sr. Leandro declarou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução da CVM nº301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.
José Carlos de Araújo Pedrosa - 708.729.107-68
O Sr. José Carlos de Araújo Pedrosa é administrador, com mais de 30 anos de experiência profissional, tendo ocupado posições de direção em empresas locais e multinacionais de diferentes setores: Diretor
Presidente da PetroRio S.A., CFO América do Sul da Universal Corporation, VP América Latina - Comercial e de Desenvolvimento de Negócios da SWM International, Diretor Financeiro da LBR-Lácteos Brasil,
Controller da Souza Cruz S.A. (BAT Brasil), dentre outras. Atualmente é sócio e cofundador da Energy Business Partners, consultoria estratégica com foco em operações de fusões e aquisições. O Sr. José Carlos de
Araújo Pedrosa declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos, (a) não sofreu qualquer condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários
e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade comercial qualquer. Declara, portanto, estar habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. José Carlos de Araújo Pedrosa informou para todos os fins que não se considera uma pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Pedro de Moares Borba - 021.815.777-06
O Sr. Pedro de Moraes Borba é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/RJ. Profissional com
experiência no setor privado, com foco em atividades econômicas diversas, principalmente nas áreas de mineração, infraestrutura, óleo e gás, energia, siderurgia, logística, real estate, entretenimento, entre outras.
Atuação, como executivo ou como advogado, em operações de M&A, recuperação judicial e turnaround, project finance, corporate finance, private equity, contratos, operações imobiliárias, consultoria em estratégias
de negócios e desenvolvimento de projetos. Já ocupou os cargos de conselheiro de administração nas companhias EBX Brasil S.A., Centennial Asset Participações Açu S.A., MMX Mineração e Metálicos S.A.,
Dommo Energia S.A., OSX Brasil S.A., CCX Carvão da Colombia S.A. e Casa & Video Rio de Janeiro S.A. Ocupou também os cargos de Diretor Jurídico da EBX Holding Ltda., e de Diretor Presidente e de Relações
com Investidores da MMX Mineração e Metálicos S.A., Dommo Energia S.A., OSX Brasil S.A. e CCX Carvão da Colombia S.A. Atualmente, Pedro de Moraes Borba ocupa o cargo de Diretor Executivo de Docas
Investimentos Ltda.
O Sr. Pedro de Moraes Borba declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivessepor efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro de Moraes Borba informou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução da CVM nº
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Guilherme Luis Pesenti e Silva - 007.498.630-99
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O Sr. Guilherme Luis Pesenti e Silva é formado em Economia e Gestão de Empresas pela Università Cattolica del Sacro Cuore (Milão, Itália – 2008) e com MBA pelo INSEAD (Fontainebleau, França – 2013). O Sr.
Guilherme Luis Pesenti e Silva possui mais de 10 anos de experiência profissional na área de Fusões & Aquisições e Novos Negócios, tendo atuado no Brasil e no exterior em projetos e transações em diferentes
setores da economia. Atuou como Gerente de Fusões & Aquisições e Novos Negócios na Petro Rio S.A. (Rio de Janeiro-RJ, Brasil), Gerente Sênior de Fusões e Aquisições na Burger King Europe GmbH (Zug,
Suíça) e Coordenador de Fusões & Aquisições na Votorantim Cimentos S.A. (São Paulo-SP, Brasil). O Sr. Guilherme Luis Pesenti e Silva declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos, (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer. Declara, portanto, estar habilitado para a prática de suas
atividades profissionais. O Sr. Guilherme Luis Pesenti e Silva informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure - 041.747.715-53
O Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure é administrador e investidor com participação nos mais diversos setores, reconhecido no mercado empresarial como um bem-sucedido reestruturador e desenvolvedor de
negócios. Com atuação em múltiplas áreas de negócio, tais como: geração de energia, bens de capital, serviços industriais, petróleo e gás, setor financeiro, imprensa, telecomunicações e setor imobiliário. Dentre as
várias companhias que participa como investidor, pode-se destacar: Copel Telecom S.A., Gafisa S.A., PetroRio S.A., TIM Brasil e Docas Investimentos S.A. Membro dos Conselhos de Administração da Copel
Telecom S.A, Gafisa S.A, e da Horizons Telecomunicações e Tecnologia S.A. O Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos, (a) não sofreu qualquer condenação criminal;
(b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer. Declara, portanto, estar habilitado para a prática de suas atividades
profissionais. O Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.
João Pedro Martins do Couto de Figueiredo - 053.322.407-16
O Sr. João Pedro Martins do Couto de Figueiredo é advogado, formado pela PUC-RIO, com Pós- Graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV-Rio. Possui especialização em Direito Societário,
Governança Corporativa, Contratos de Captação de Recursos e Mercado de Capitais, com mais de 10 anos de atuação na área, tendo assessorado em operações da Vale, Petrobras, Oi, Estácio e outras
companhias abertas listadas no Brasil, Estados Unidos (NYSE) e Toronto (TSX-V). O Sr. João Pedro Martins do Couto de Figueiredo declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos, (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer. Declara, portanto, estar habilitado para a prática de suas
atividades profissionais. O Sr. João Pedro Martins do Couto de Figueiredo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de
abril de 1999, conforme alterada.
Pedro Grossi Junior - 032.834.457-53
O Senhor Pedro Grossi Junior é advogado, tem vasta experiência profissional tanto no setor público como privado. Foi assessor do Ministro Antonio Delfin Neto, nos Ministérios da Agricultura e do Planejamento,
Secretário da Secretaria de Assuntos Parlamentares do Ministério da Fazenda, na gestão do Ministro Francisco Dornelles. Presidente da Embratur, Vice-Presidente da Telerj, Vice-Presidente do Jornal O Dia, e
Diretor do Jornal do Brasil. Participou dos Conselhos de Administração de várias empresas, tais como: PetroRio S.A., Paranapanema, Light, Furnas, Caraíba Metais, Peixoto de Castro.
O Sr. Pedro Grossi Junior declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro Grossi Junior informou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução da CVM nº 301, de 16 de
abril de 1999, conforme alterada.
Sergio Barbosa Bessa Lopes - 339.315.427-34
O Sr. Sergio Bessa é Administrador com MBA em Administração e Finanças, e complementação em OHIO (EUA). Mestre (Strictu Sensu) em Direito Empresarial, com especialização em Concorrência e Regulação
de Mercado. Foi Diretor Operacional do Banco Bozano Simonsen, atuando em diversos processos de privatização, e de avaliação e compra de empresas, tais como, Embraer, Usiminas, Cosipa e Cia Siderúrgica
Tubarão. Participou ativamente, em posições de comando, da reestruturação das empresas adquiridas, incluindo os Bancos Banerj e Meridional. Foi o Diretor responsável pela área Administrativa e Financeira do
Banco Meridional, após sua privatização. Auditor da Price Waterhouse por 05 anos. Gerente de Auditoria do Banco Bozano Simonsen, também por 05 anos. Respondeu pela Área de Administração Judicial da FGV.
Foi Coordenador da FGV Projetos atuando na elaboração de Pareceres Contábeis, Econômicos e Financeiros em processos judiciais e de Arbitragens, e para trabalhos de Consultoria de Gestão em empresas
privadas, abordando Planejamento Financeiro, Estratégia e Reestruturação Operacional e Financeira. Palestrante e Professor da Fundação Getúlio Vargas nos cursos de MBA nas cadeiras de Administração,
Controladoria e Finanças, de Custos e Formação de Preços, Análise Econômico e Financeira, e Orçamento e Fluxo de Caixa. Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo desde 2016,
com participação relevante no processo de reestruturação financeira adotado pelo clube, a partir do ano de 2013. O Sr. Sergio informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo
administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Sergio informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Pedro Leão Bispo - 506.852.017-91
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O Sr. Pedro leão Bispo é formado em Ciências Contábeis em 1986, Pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração Industrial, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Mestre em Administração, em
2014, pela UNIGRANRIO. O Sr. Pedro Leão Bispo, tem atuado como membro do Conselho de Administração desde 2010, e de Conselhos Fiscais desde 2022, O Sr. Pedro Leão Bispo é professor da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), desde 2004, para os cursos de Gestão de Empresas, com foco em Gestão de Saúde, e Controladoria, também é professor do tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para o curso de
Administração Judicial. Atua como Parecerista junto a Marinha do Brasil para respostas ao Tribunal de Contas da União. O Sr. Pedro Leão Bispo, informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação
criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. O Sr. Pedro Leão Bispo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Vanderlei Dominguez da Rosa - 422.881.180-91
O Sr. Vanderlei Rosa é contador formado em Ciências Contábeis em 1990 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Sr. Vanderlei Rosa tem atuado como membro de Conselhos Fiscais desde
2000, destacando sua atuação atual como membro efetivo do Conselho Fiscal da ODONTOPREV S.A., WEG S.A., EQUATORIAL ENERGIA S.A., EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VALID SOLUÇÕES S.A., TRIUNFO PART. E INVESTIMENTOS S.A., e CEEE-D – a partir de julho de 2021. O Sr. Vanderlei é Perito ou Assistente
Técnico em litígios trabalhistas, dissolução de sociedades, atualização de débitos, liquidação de sentenças e outros. O Sr. Vanderlei Rosa informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em
processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Vanderlei informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Moacir Gibur - 574.558.569-20
O Sr. Moacir Gibur é contador formado em Ciências Contábeis em 1999 pela Universidade Tuiuti do Paraná. O Sr. Moacir Gibur tem atuado como membro de Conselhos Fiscais desde 2008, destacando sua atuação
atual como membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal da EQUATORIAL ENERGIA S.A., EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A. (2015/2022), ADAMI S.A. – MADEIRAS atualmente conselheiro efetivo. Dentre outras empresas, trabalhei na Emilio Romani S/A – empresa de capital aberto no ramo de refinaria de açúcar, nas áreas: Contábil,
Fiscal e Financeira, e em seguida, na Russel Bedford Auditores Independentes (Consult Auditores Independentes) por um período de 6 (seis) anos, e posteriormente, a partir de 2003, passando a ser sócio da
sociedade Audicontrol Auditoria e controle SS, atuando no ramo de Auditoria Independente e Consultoria tendo em sua carteira de clientes empresas dos ramos: Usina de Açúcar e Álcool, Construção civil, Revenda
de veículos e tratores, Holding, Administradora de Bens, Hotelaria, Tintas, Química, dentre outros. O Sr. Moacir Gibur informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo
administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Moacir informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Paulo Roberto Franceschi - 171.891.289-72
O Sr. Paulo Roberto Franceschi é contador formado em Ciências Contábeis, em 16 de Fevereiro de 1978, pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná e em Ciências Econômicas em 1976, pela FAE Business
School. O Sr. Paulo tem atuado como membro de Conselhos Fiscais e Comitês de Auditoria desde 2007, destacando sua atuação como membro efetivo do Conselho Fiscal da Triunfo participações e Investimentos
S.A., Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. e Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR. O Sr. Paulo trabalhou na PriceWaterhouseCoopers por 18
anos e, em 1995, passou a ser sócio da sociedade Audicontrol, escritório de auditoria independente e consultoria nas áreas contábil e fiscal. O Sr. Paulo informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação
criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. O Sr. Paulo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Ricardo Bertucci - 003.673.579-50
O Sr. Ricardo Bertucci é contador formado em Ciências Contábeis, em 27 de junho de 2002, pela Universidade Federal do Paraná. O Sr. Ricardo tem atuado como membro suplente de Conselhos Fiscais desde
2017, destacando sua atuação como membro suplente do Conselho Fiscal da Triunfo participações e Investimentos S.A., Equatorial Energia S.A., Celpa – Centrais Elétricas do Pará S.A., Cemar – Companhia
Energética do Maranhão, Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR, Tijoá Participações e Investimentos S.A., e CSE Energia – Centro de Soluções Estratégicas S.A. O Sr. Ricardo trabalha na área contábil
a mais de 25 anos, em 2011, passou a ser sócio da sociedade Audicontrol, escritório de auditoria independente, contabilidade e consultoria nas áreas contábil e fiscal. O Sr. Ricardo informou à Companhia não ter
contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Ricardo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Pedro Thompson Landeira de Oliveira - 099.159.457-60
N/A
Jose Luiz Mendes Ramos Junior - 287.834.218-66
N/A
Gustavo de Souza Portes Meirelles - 005.733.746-27
N/A
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Gustavo Aguiar Campana - 214.712.948-89
N/A
Marcos del Corona Marcos - 103.499.028-44
N/A
Claudio Otavio Prata Ramos - 332.251.926-00
N/A
Isabella Tanure Correa - 092.134.627-19
N/A
Helio Ferreira Lopes - 376.851.207-04
N/A
Leandro Vaz Figueira - 167.440.118-39
N/A
José Carlos de Araújo Pedrosa - 708.729.107-68
N/A
Pedro de Moares Borba - 021.815.777-06
N/A
Guilherme Luis Pesenti e Silva - 007.498.630-99
N/A
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure - 041.747.715-53
N/A
João Pedro Martins do Couto de Figueiredo - 053.322.407-16
N/A
Pedro Grossi Junior - 032.834.457-53
N/A
Sergio Barbosa Bessa Lopes - 339.315.427-34
N/A
Pedro Leão Bispo - 506.852.017-91
N/A
Vanderlei Dominguez da Rosa - 422.881.180-91
N/A
Moacir Gibur - 574.558.569-20
N/A
Paulo Roberto Franceschi - 171.891.289-72
N/A
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Ricardo Bertucci - 003.673.579-50
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

15/10/1957

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

13/12/1953

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

04/07/1959

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

10/07/1954

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

01/08/1969

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

15/02/1981

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

17/01/1990

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

19/05/1952

26/04/2021

Até a AGO de 2023

26/04/2021

2

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Wilson Luiz Maksoud

Outros Comitês

200.660.901-72

Comitê Médico

Médico

Comitê de Marketing e Desinvolvimento de Negócios
Arilton Jose dos Santos Carvalhal

Outros Comitês

791.477.638-68

Comitê de Aquisições

Claudio Otavio Prata Ramos

Outros Comitês

332.251.926-00

Comitê de Aquisições

Membro do Comitê (Efetivo)
Médico

Membro do Comitê (Efetivo)
Médico

Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Finanças
Eduardo Boulhosa Nassar

Outros Comitês

043.991.882-00

Comitê de Marketing e
Desenvolvimento de Negócios

Lilian Cristina Pacheco Lira

Outros Comitês

134.741.188-70

Comitê de Finanças

Thais Dias Gonzalez

Outros Comitês

806.430.195-53

Comitê Médico

Sergio Brasil Tufik

Outros Comitês

229.629.778-12

Comitê Médico

Membro do Comitê (Efetivo)
Médico

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogada

Membro do Comitê (Efetivo)
Médica

Membro do Comitê (Efetivo)
Médico

Coordenador do Comitê Médico, Membro do Comitê de Finanças e do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios
Helio Ferreira Lopes

Outros Comitês

376.851.207-04

Comitê de Finanças

Membro do Comitê (Efetivo)
Médico

Membro do Conselho de Administração
Experiência profissional / Critérios de Independência
Wilson Luiz Maksoud - 200.660.901-72
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O Senhor Wilson Luiz Maksoud é médico e ocupa o cargo de Membro do Comitê Médico da Companhia desde 26/04/2013 e o cargo de membro do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da
Companhia desde 10/07/2020. O Senhor Wilson Maksoud é sócio da Companhia e fundador das clínicas Diimagem. O Senhor Wilson Maksoud informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação
criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. O Senhor Wilson Maksoud informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.
Arilton Jose dos Santos Carvalhal - 791.477.638-68
O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal é médico e ocupa o cargo de Membro do Comitê de Aquisições da Companhia desde 19/04/2011. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal é sócio da Companhia e
fundador das clínicas Plani. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Arilton José dos Santos Carvalhal informou para
todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Claudio Otavio Prata Ramos - 332.251.926-00
O Senhor Claudio Otávio Prata Ramos é médico e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 25/04/2019. O Senhor Claudio Ramos é sócio da Companhia e fundador das
clínicas Cedimagem, sendo também o Diretor Médico dessas empresas desde a sua fundação. O Sr. Claudio é membro do Comitê de Aquisições e do Comitê de Finanças. O Senhor Claudio Ramos informou à
Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Claudio Ramos informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM
n.º 617, de 5 de dezembro de 2019.
Eduardo Boulhosa Nassar - 043.991.882-00
O Senhor Eduardo Boulhosa Nassar é médico e ocupa o cargo de Membro do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Companhia desde 25/07/2020. O Senhor Eduardo é sócio da Companhia e
fundador das clínicas do Grupo Som, sendo também o Diretor Médico dessas empresas desde a sua fundação. O Sr. Eduardo informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo
administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Eduardo informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70
A Senhora Lilian Cristina Pacheco Lira é advogada e ocupa o cargo de Membro do Comitê de Finanças da Companhia desde 30/07/2020. A Senhora Lilian é Pós Graduada em Direito Empresarial pela FGV e LLM
em Direito Societário pelo INSPER. Atualmente, é responsável pela Gestão de Riscos e Compliance e Coordenadora dos Comitês de Riscos de diversas empresas nos setores de saúde, agronegócios,
food&baverage, dentre outros no Brasil e na Colômbia. A Senhora Lilian tem experiência como Diretora Jurídica, Gestão de Riscos e Compliance em Companhia de Capital Aberto listada no Novo Mercado. A
Senhora Lilian foi Presidente da Comissão de Estudos das Relações de Trabalho da Área da Saúde da OAB/SSP no período de 2015 à 2019 e também foi Coordenadora da Câmara Jurídica da Associação
Brasileira de Medicina Diagnóstica – ABRAMED no período de 2010 à 2017. Informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A Dra. Lilian informou para todos os fins que não se
considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Thais Dias Gonzalez - 806.430.195-53
A Sra. Thais Dias Gonzalez é Diretora Médica das empresas do grupo Delfin, sociedades controladas pela Companhia, desde 01/07/2019, além de membro do Comitê Médico da Companhia desde 29.08.2019. A
Sra. Thais Dias Gonzalez informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A Senhora Thais informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n.º 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
Sergio Brasil Tufik - 229.629.778-12
O Senhor Sergio Brasil Tufik é médico e atuou como Membro do Conselho de Administração da Companhia. O Senhor Sergio Brasil Tufik ocupava ainda o cargo de Diretor do CDB (TKS Sistemas Hospitalares e
Consultórios Médicos Ltda.). O Sr. Sergio Brasil é membro do Comitê de Finanças, do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios e do Comitê Médico. O Senhor Sergio Brasil Tufik informou à Companhia
não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Sergio Brasil Tufik informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM n.º 617, de 5
de dezembro de 2019.
Helio Ferreira Lopes - 376.851.207-04
O Senhor Hélio Ferreira Lopes é médico e ocupa o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia desde 05/05/2016. O Sr. Hélio é também membro do Comitê de Finanças da Companhia. O
Senhor Helio Lopes informou à Companhia não ter contra si qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Senhor Hélio Lopes informou para todos os fins que não se considera uma pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n.º 617, de 5 de dezembro de 2019.
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Descrição da Condenação

Wilson Luiz Maksoud - 200.660.901-72
N/A
Arilton Jose dos Santos Carvalhal - 791.477.638-68
N/A
Claudio Otavio Prata Ramos - 332.251.926-00
N/A
Eduardo Boulhosa Nassar - 043.991.882-00
N/A
Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70
N/A
Thais Dias Gonzalez - 806.430.195-53
N/A
Sergio Brasil Tufik - 229.629.778-12
N/A
Helio Ferreira Lopes - 376.851.207-04
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Isabella Tanure Correa

092.134.627-19 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

041.747.715-53 Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

42.771.949/0001-35

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Controlador Indireto e Presidente do Conselho de Administração
Observação

A Sra. Isabella Tanure Correa é filha do Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure.

PÁGINA: 230 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

708.729.107-68

Prestação de serviço

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2021
Administrador do Emissor

José Carlos de Araújo Pedrosa

Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

041.747.715-53

Observação

No exercício social de 2021, o Sr. José Carlos Pedrosa prestou serviço de consultoria financeira estratégica para o controlador indireto da Companhia, especificamente no âmbito da operação
que resultou na aquisição do controle da Companhia. Dita consultoria já se encerrou e não há, na presente data, qualquer serviço prestado pelo Sr. José Carlos Pedrosa ao controlador indireto
da Companhia.
Nos exercícios sociais de 2020 e de 2019: não aplicável, pois não havia relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores do emissor e sociedade controlada,
direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, controlador direto ou indireto do emissor, ou
fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
A Companhia mantém Apólice de Seguro de responsabilidade civil de administradores (D&O) contratada com a Chubb,
válida até 24/04/2023, com limite máximo de indenização de R$ 50.000.000,00 e prêmio líquido total de R$
153.317,16.
O seguro D&O garante à Companhia proteção financeira e também tranquilidade para que todos os que ocupam cargos
diretivos tomem as decisões diárias com serenidade, além de ser visto como um benefício competitivo que propicia a retenção
de profissionais qualificados.
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12.12 - Outras informações relevantes

Em conformidade com o Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018, seguem abaixo as informações referentes às Assembleias
Gerais da Companhia, realizadas nos 3 últimos exercícios sociais:

Ato

Data de Realização

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

24/04/2019

Quórum de Instalação

Instalação em Segunda
Convocação

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

de 69,82% do capital social votante

Convocação

Assembleia Geral
Ordinária

27/04/2020

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

9h00

de 78,31% do capital social votante

Convocação

Assembleia Geral
Extraordinária

27/04/2020

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

9h30

de 78,31% do capital social votante

Convocação

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

de 67,3% do capital social votante

Convocação

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

de 69,54% do capital social votante

Convocação

Presente acionistas representando mais

Instalada em Primeira

de 84,27% do capital social votante

Convocação

Assembleia Geral
Ordinária
Assembleia Geral
Extraordinária
Assembleia Geral
Extraordinária

26/04/2021
01/09/2021
04/11/2021
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

a.

Objetivos da política ou prática de remuneração

A Companhia possui política de remuneração formalmente aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada
em 28 de março de 2022 e poderá ser encontrada na página de relação com investidores da Companhia (ri.alliar.com)
(“Política de Remuneração”). A remuneração dos administradores da Companhia tem por objetivo recompensar os esforços
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, dos Comitês, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, quando
instalado (em conjunto, os “Beneficiários”) na gestão dos interesses da Companhia de acordo com suas respectivas
atribuições e responsabilidades. Com esse fim, a Política de Remuneração busca incentivar o melhor desempenho de cada
Beneficiário em suas funções, reter e atrair profissionais qualificados, garantindo o desenvolvimento e crescimento da
Companhia de maneira alinhada entre os objetivos individuais e os objetivos estratégicos da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados, com exceção dos independentes, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado. Os membros dos Comitês da Companhia não recebem e nem receberam qualquer
remuneração em decorrência desse cargo, exceto por integrantes do Comitê de Auditoria que (i) sejam membros
independentes do Conselho de Administração; ou (ii) não exerçam outros cargos na Companhia.

b.

Composição da remuneração

(i)

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação aplicável, inclusive as normas emanadas pela
CVM, a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria, deverá ser
fixada pela Assembleia Geral da Companhia, devendo o Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual
da remuneração para seus próprios membros, para os membros da Diretoria e os membros dos Comitês.
Diretoria
A remuneração dos diretores estatutários e não estatutários é composta por (i) pagamento de remuneração fixa (sendo
pró-labore mensal para os diretores estatutários e salário para os diretores não estatutários), que tem por objetivo
remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades, baseado em
práticas usuais de mercado; e (ii) remuneração variável, que consiste em (a) bônus anual para os diretores estatutários ou
participação em resultados para os diretores não estatutários, mediante alcance de metas individuais e corporativas préestabelecidas pelo Conselho de Administração; e (b) plano de incentivo de longo prazo, também atrelado ao alcance de
metas, conforme descrito no item 13.4 deste Formulário de Referência.
A remuneração variável da Diretoria tem por objetivo incentivar bem como reter os profissionais de alta performance por
meio de gratificação diretamente ligada à geração de valor para a Companhia.
Adicionalmente, são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: assistência médica, seguro de vida, seguro D&O e
vale refeição.
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados pelo exercício de tal cargo, com exceção dos
conselheiros independentes.
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A remuneração dos membros independentes do Conselho de Administração é composta por pró-labore mensal, que tem
por objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades e é
baseada em práticas de mercado.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e demais dispositivos da regulamentação da CVM, a remuneração dos
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, deverá ser fixada pela Assembleia Geral da Companhia que os eleger, de
acordo com os valores mínimos estabelecidos pela legislação. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal poderá ser
constituída por remuneração fixa e outros componentes que o Conselho de Administração venha a determinar.
Na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2021, nos termos do artigo 162, parágrafo 3° da
Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal foi instalado e a remuneração mensal individual dos membros efetivos do
Conselho Fiscal ficou definida como sendo equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada
diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020, o Conselho Fiscal não foi instalado.
Comitês e Conselho Consultivo
Os membros dos Comitês e do Conselho Consultivo não recebem qualquer remuneração em decorrência do exercício de
tais cargos, exceto por membros do Comitê de Auditoria que (i) sejam membros independentes do Conselho de
Administração; ou (ii) não exerçam outros cargos na Companhia. Para fins de clareza, os membros independentes do
Conselho de Administração que sejam membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo, conforme o caso, apenas
receberão remuneração da Companhia pelo exercício do cargo de membros independentes do Conselho de Administração,
não fazendo jus a remuneração adicional pelo exercício do cargo de membros de Comitês e/ou do Conselho Consultivo.
A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, que se enquadrem na hipótese elencada acima, é composta por prólabore mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas atribuições e
responsabilidades e é baseada em práticas de mercado.

(ii)

Proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total nos últimos 3 exercícios
sociais:
2021
Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

100%

0

0%

Conselho de Administração

84,38%

15,62%

0%

Diretoria Estatutária

35,47%

1,84%

62,69%

Diretoria Não Estatutária

90,07%

9,93%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

2020

PÁGINA: 235 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

Conselho de Administração

83,85%

16,15%

0%

Diretoria Estatutária

79,61%

3,94%

16,45%

Diretoria Não Estatutária

89,71%

10,29%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

2019

(iii)

Órgão

Remuneração fixa

Benefícios

Remuneração Variável

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

Conselho de Administração

10,92%

1,90%

87,18%

Diretoria Estatutária

46,02%

1,87%

52,11

Diretoria Não Estatutária

0%

0%

0%

Comitês

N/A

N/A

N/A

Conselho Consultivo

N/A

N/A

N/A

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado pela Assembleia Geral de
Acionistas, mediante proposta da administração da Companhia. Uma vez definido o valor global da remuneração dos
administradores, cabe ao Conselho de Administração distribuir a remuneração entre seus próprios membros, os membros da
Diretoria e os membros dos comitês de assessoramento, bem como determinar a proporção de cada componente da
remuneração, em linha com a Política de Remuneração e o quanto descrito abaixo.
O valor da remuneração fixa individual dos membros da administração da Companhia detalhada no item “(i)” acima é
calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado, pautadas em referências de mercado para posições de
complexidade similar, podendo ser utilizadas na comparação empresas do mesmo setor ou que possuam cargo que
desempenhe a mesma função.
O valor da remuneração fixa dos membros independentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (quando
instalado), do Comitê de Auditoria (conforme aplicável) e dos diretores estatutários é reajustado anualmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor – IPCA. Os diretores não estatutários contratados pelo regime celetista têm sua remuneração
reajustada conforme convenção coletiva.
A remuneração variável dos diretores estatutários e não estatutários é determinada com base nas metas da Companhia e
nos indicadores individuais de desempenho de cada diretor e, por ser calculada como um múltiplo da remuneração fixa, os
critérios acima se aplicam também para este componente de remuneração.

(iv)

Razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração dos administradores da Companhia é composta pelos elementos acima descritos baseado nas melhores
práticas de mercado e tem por objetivo recompensar os esforços de cada profissional na gestão dos interesses da
Companhia de acordo com suas atribuições e responsabilidades, e, ainda, incentivar o melhor desempenho de cada
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profissional em suas funções, bem como reter e atrair profissionais qualificados garantindo o desenvolvimento e
crescimento da Companhia e o alcance de seus objetivos estratégicos.

(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Nos termos da Política de Remuneração, a Companhia não remunera os membros do Conselho de Administração, dos
Comitês e do Conselho Consultivo pelo exercício de tais cargos, com exceção dos conselheiros independentes e dos
integrantes do Comitê de Auditoria que não ocupem outros cargos na companhia. Esses membros da administração não
são remunerados pelo exercício de tais cargos, por já serem remunerados pelo exercício de outras funções na
Companhia.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração

c.

A remuneração fixa dos membros da administração da Companhia detalhada no item “(i)” acima não está baseada em
desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de mercado. Apenas a remuneração variável é baseada em
desempenho.
Por ocuparem cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente no resultado da empresa,
o bônus dos diretores estatutários e não estatutários está atrelado, principalmente, às metas da Companhia e seus
respectivos indicadores de desempenho.
Os indicadores individuais de desempenho dos diretores estatutários e não estatutários são compostos por (i) um gatilho
que determina o nível mínimo de atingimento para elegibilidade ao recebimento de bônus e (ii) metas corporativas
determinadas pelo Conselho de Administração que incluem os principais indicadores financeiros de crescimento e
rentabilidade da companhia: geração de caixa operacional, receita bruta, EBITDA e lucro líquido, além da avaliação de
satisfação dos pacientes.
O cálculo para o pagamento do bônus dos diretores estatutários e não estatutários é composto pelo percentual de
atingimento das metas pré-determinadas pelo Conselho de Administração.

d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Além da remuneração fixa dos membros da administração da Companhia detalhada no item “(i)” acima, correspondente ao
pró-labore ou salário a depender do regime de contratação, compõe a remuneração dos diretores estatutários e não
estatutários o bônus que é proporcional ao atingimento das metas da Companhia e de cada administrador individualmente.
A remuneração fixa não é impactada pela evolução dos indicadores de desempenho.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo

e.

A Companhia mantém uma política de remuneração variável baseada em metas individuais e corporativas, que são
determinadas anualmente pelo Conselho de Administração, em linha com a Política de Avaliação de Desempenho e Sucessão
de Administradores da Companhia, que objetiva o atingimento do plano de negócios de curto, médio e longo prazo,
alinhando os interesses da Companhia e de seus administradores, pois seus esforços para que a Companhia atinja bons
resultados são devidamente recompensados, na proporção de tais resultados.
O modelo é construído em alinhamento com as principais diretrizes da organização e reavaliado periodicamente com o
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intuito de manter-se alinhado às práticas de mercado.
A Companhia investe na retenção dos seus executivos no médio e longo prazo por meio do Plano 2019 (adiante definido),
detalhado no item 13.4.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos

f.

Não aplicável, tendo em vista que não há remuneração de administradores da Companhia suportada por subsidiárias,
controladas ou controladores diretos ou indiretos.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como alienação do controle societário do emissor

g.

Não há qualquer remuneração ou benefício de administradores da Companhia vinculado à ocorrência de determinado
evento societário tal como alienação do controle societário da Companhia, exceto pelo descrito no item 13.4.m abaixo.
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria:

h.

Indicação dos órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam

(i)

Participa do processo decisório da remuneração dos administradores da Companhia o Conselho de Administração, órgão
responsável por avaliar e recomendar o montante global de remuneração dos administradores para aprovação dos
acionistas da Companhia.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação aplicável, inclusive as normas emanadas pela
CVM, a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria, deverá ser
fixada pela Assembleia Geral da Companhia, devendo o Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual
da remuneração para seus próprios membros, para os membros da Diretoria e os membros dos Comitês.
O Conselho de Administração deve determinar a remuneração dos membros da administração da Companhia detalhada no
item “(i)” acima em linha com as melhores práticas observadas pelo mercado de atuação da Companhia, a qual deverá
contribuir para o estímulo e a retenção de profissionais devidamente qualificados para o desempenho de suas funções,
assim como o de atrair novos profissionais sempre que necessário.
Indicação dos critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os
critérios de comparação e abrangência desses estudos

(ii)

A remuneração individual é dividida em remuneração fixa e variável, observados os termos detalhados no item “(i)” acima,
baseada em práticas de mercado apresentadas ao Conselho de Administração pela Diretoria da Companhia. O Conselho de
Administração deve determinar a remuneração dos membros da administração da Companhia em linha com as melhores
práticas observadas pelo mercado de atuação da Companhia, a qual deverá contribuir para o estímulo e a retenção de
profissionais devidamente qualificados para o desempenho de suas funções, assim como o de atrair novos profissionais
sempre que necessário. O reajuste da remuneração fixa estabelecida individualmente pelo Conselho de Administração é
atualizado anualmente pelo IPCA do mês do aniversário do contrato de cada administrador.
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Indicação da frequência e da forma que o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor

(iii)

O Conselho de Administração da Companhia avalia a adequação da política de remuneração anualmente.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

9,00

3,00

23,00

3,00

9,00

3,00

15,00

502.109,16

6.696.231,71

184.890,84

7.383.231,71

87.000,00

429.731,59

0,00

516.731,59

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

4.771.359,03

0,00

4.771.359,03

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

411.981,15

0,00

411.981,15

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.820.687,60

0,00

2.820.687,60

589.109,16

15.129.991,08

184.890,84

15.903.991,08

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

10,00

3,00

24,00

3,00

10,00

3,00

16,00

378.678,44

6.752.428,43

121.837,44

7.252.944,31

70.087,16

350.092,81

0,00

420.179,97

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.367.466,41

0,00

3.367.466,41

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

1.627.578,00

0,00

1.627.578,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

6.939.786,48

0,00

6.939.786,48

448.765,60

19.037.352,13

121.837,44

19.607.955,17

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

9,00

0,00

20,00

2,00

9,00

0,00

11,00

347.152,16

6.319.202,07

0,00

6.666.354,23

66.893,35

313.233,00

0,00

380.126,35

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

1.305.448,50

0,00

1.305.448,50

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

414.045,51

7.937.883,57

0,00

8.351.929,08

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

9,00

0,00

20,00

1,00

9,00

0,00

10,00

127.774,00

6.255.507,00

0,00

6.383.281,00

22.273,00

254.503,00

0,00

276.776,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.007.905,00

0,00

3.007.905,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020.686,00

4.074.131,00

0,00

5.094.817,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
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Observação

Total da remuneração

1.170.733,00

13.592.046,00

0,00

14.762.779,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2022 (R$ mil)

Nº total de membros

Conselho de
Administração
11

Diretoria
Estatutária
9

Conselho
Fiscal
3

0
0

9
4.771

0
0

9
4.771

0

2.862

0

2.862

0

5.725

0

5.725

0

4.771

0

4.771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas

Total
23

Remuneração variável exercício social encerrado em 2021 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
11
0
0

Diretoria
Estatutária
10
10
3.367

Conselho
Fiscal
3
0
0

24
10
3.367

0

3.000

0

3.000

0

7.200

0

7.200

0

6.000

0

6.000

0

3.367

0

3.367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Remuneração variável exercício social encerrado em 2020 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas

Conselho de
Administração
11
0
0
0
0
0

Diretoria
Estatutária
9
9
0
2.464

Conselho
Fiscal
0
0
0
0

20
9
0
2.464

5.914

0

5.914

4.928

0

4.928

Total
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

0

0

0

0

Conselho de
Administração
0

Diretoria
Estatutária
0

Conselho
Fiscal
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
0

Remuneração variável exercício social encerrado em 2019 (R$ mil)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
11
1
0

Diretoria
Estatutária
9
9
3.007

Conselho
Fiscal
0
0
0

20
10
3.007

0

2.344

0

2.344

0

5.625

0

5.625

0

4.688

0

4.688

0

3.007

0

3.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

a. Termos e condições gerais
Em 24 de abril de 2019, dentre outras deliberações, os acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
aprovaram a criação do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para um grupo de executivos elegíveis
pelo Conselho de Administração – diretores, gerentes e empregados de alto nível da Companhia ou de suas Controladas
(“Participantes” e “Plano 2019”, respectivamente), o qual foi aditado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27
de abril de 2020.
Em 25 de julho de 2019, dentre outras deliberações, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Primeiro
Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, observadas as deliberações tomadas na Reunião do
Conselho de Administração de 27 de junho de 2019 (“Primeiro Programa”), o qual foi aditado por meio de deliberações do
Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 29 de agosto de 2019 e em 26 de setembro de 2019.
Em 29 de abril de 2021, dentre outras deliberações, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Segundo
Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019 (“Segundo Programa”), o qual foi aditado por meio de
deliberações do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 26 de agosto de 2021. O Segundo
Programa pretende (i) conceder o direito dos participantes do Primeiro Programa migrarem a outorga de Ações Restritas
realizada no Primeiro Programa para o Segundo Programa, e, ainda (ii) conceder nova outorga de Ações Restritas a novos
participantes selecionados nos termos do Segundo Programa. O Segundo Programa é composto por dois sub- programas
distintos, o Sub-Programa Tipo A e o Sub-Programa Tipo B, conforme definidos nos anexos à ata da reunião do Conselho de
Administração da Companhia, de 26 de agosto de 2021, que aprovou alterações ao Segundo Programa (em conjunto, os
“Sub-Programas”).
Os participantes que integravam o Primeiro Programa migraram a outorga de Ações Restritas realizada no Primeiro
Programa para o Segundo Programa, de forma que apenas o Segundo Programa está atualmente em vigor.
O Plano 2019 será administrado pelo Conselho de Administração. Obedecidas as condições gerais do Plano 2019 e as
diretrizes fixadas pela Assembleia Geral da Companhia, o Conselho de Administração terá amplos poderes para tomar todas
as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano 2019 e do Segundo Programa, incluindo:

(a) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia outorgadas aos Participantes e sujeitas às restrições previstas no plano, programa e/ou
no respectivo contrato de outorga (“Ações Restritas”), observados os termos gerais do Plano 2019, e a solução de dúvidas
de interpretação do Plano 2019 e do Segundo Programa;

(b) a eleição dos Participantes e a autorização para outorgar Ações Restritas em seu favor, estabelecendo todas as
condições para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas a serem outorgadas, bem como a modificação de tais
condições quando necessário ou conveniente;

(c) a quantidade de Ações Restritas objeto do respectivo programa;
(d) a autorização para alienação de ações em tesouraria para satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano,
do Segundo Programa e da Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”);

(e) a forma de transferência das Ações Restritas, que poderá se dar em lotes;
(f) definir metas relacionadas ao desempenho da Companhia, de forma a estabelecer critérios objetivos para o recebimento
das Ações Restritas, sendo certo que o Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar ou modificar tais metas
para evitar distorções decorrentes de eventos
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
e/ou cenários não previstos pela Companhia;

(g) propor eventuais alterações ao Plano 2019 a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária; e
(h) a criação, alteração e/ou cancelamento de programas no âmbito do Plano 2019 e a definição da quantidade de Ações
Restritas objeto de cada programa.
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, a Companhia, sujeita à lei e
regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por meio de operação privada, sem custo para os
Participantes, nos termos da ICVM 567. Alternativamente, caso, a cada data de aquisição de direitos relacionados às Ações
Restritas, a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas
pelos respectivos Participantes, a Companhia poderá optar por realizar o pagamento referente às Ações Restritas em
dinheiro, observando os critérios de preço fixados no item “i” abaixo.
O Conselho de Administração poderá estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Outorga, sem
necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Participantes, mesmo que se encontrem em
situações similares ou idênticas.

b. Principais objetivos do plano
O Plano 2019 tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas aos Participantes selecionados pelo Conselho de
Administração, com vistas a: (i) atrair e reter os diretores, gerentes e empregados de alto nível da Companhia e de suas
Controladas; (ii) conceder aos Participantes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, obtendo, em
consequência, um maior alinhamento dos interesses destes com os interesses da Companhia; e (iii) desenvolver os objetos
sociais da Companhia e os interesses dos acionistas.

c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
O Plano 2019, por meio da outorga das Ações Restritas pela Companhia de forma individual a cada um dos Participantes,
contribui para seus objetivos ao incentivar melhores desempenhos na gestão, no alcance de resultado de longo prazo e no
alinhamento de interesses entre os Participantes e os acionistas, uma vez que, considerando a possibilidade de receberem
ações de emissão da Companhia, a Companhia entende que há incentivo para que os Participantes busquem a constante e
sustentável valorização da Companhia, desenvolvendo seu objeto social e os interesses dos acionistas. Ainda, ao
determinar que a aquisição dos direitos sobre as Ações Restritas depende da permanência dos Participantes em seus
respectivos cargos pelo período estabelecido em seus contratos de outorga, o Plano 2019 contribui para a retenção de tais
profissionais.

d. Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano 2019 faz parte da estratégia de alinhamento de interesses e de retenção dos administradores e empregados com o
compromisso destes na geração de valor à Companhia e aos acionistas.

e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
A Companhia acredita que ao tornar seus administradores e empregados acionistas da Companhia, os interesses destes são
alinhados, ao vincular parte do seu patrimônio com a criação sustentável de valor para a Companhia e seus acionistas no
longo prazo. Além disso, o Plano 2019 busca preservar e fortalecer o vínculo dos administradores e empregados da
Companhia no curto, médio e longo prazo.
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f. Número máximo de ações abrangidas
Durante a vigência do Plano 2019, poderão ser entregues aos Participantes um número total de ações correspondentes a
3,5% do capital social total da Companhia na data de aprovação de tal plano.
O Segundo Programa contempla até 1.746.596 ações ordinárias de emissão da Companhia, o que correspondia, na data do
último aditamento do Segundo Programa, em 26 de agosto de 2021, a 1,48% do capital social da Companhia.

g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Plano 2019 não envolve opções de compra de ações.

h. Condições de aquisição de ações
Anualmente, ou sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração aprovará a outorga de Ações Restritas no
lançamento de cada programa, elegendo dentre as pessoas elegíveis, os Participantes em favor dos quais a Companhia
alienará as Ações Restritas nos termos do Plano 2019 e do respectivo programa, estabelecendo os prazos e condições de
aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas.
A outorga de Ações Restritas é realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e os
Participantes, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de
Administração, a quantidade de Ações Restritas objeto da outorga e os termos e condições para aquisição de direitos
relacionados às Ações Restritas.
No âmbito do Segundo Programa, para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas é necessária a permanência
continuada do Participante como diretor, gerente ou empregado de alto nível da Companhia ou de qualquer uma de suas
Controladas até o período estabelecido em cada Contrato de Outorga. Além da condição mencionada acima, aplicável aos
dois Sub-Programas, existem condições adicionais a cada um deles, conforme detalhado a seguir:

(i) para o Sub-Programa Tipo A, a entrega das Ações Restritas outorgadas dependerá do atingimento de determinados
patamares de cotação para as ações de emissão da Companhia, conforme apuração a ser feita com base na média do valor
das ações nos meses de janeiro e fevereiro de 2022; e

(ii) para o Sub-Programa Tipo B, a entrega das Ações Restritas outorgadas dependerá do atingimento de determinados
patamares para os seguintes indicadores: (a) somatório do lucro líquido dos exercícios de 2021, 2022 e 2023; e (b) Total
Shareholder Return (TSR) para o período de 01/01/2021 a 31/12/2023 em janeiro de 2024.
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não há preço de aquisição ou de exercício pelo Participante que recebe as Ações Restritas. O preço de referência por Ação
Restrita, para os fins do Segundo Programa, incluindo para cálculo de pagamento em dinheiro, caso a Companhia não
possua ações em tesouraria, será equivalente à média das cotações das ações de emissão da Companhia no fechamento dos
90 (noventa) pregões anteriores a 31 de dezembro de 2020, conforme previsto no Segundo Programa e nos Contratos de
Outorga.

j. critérios para fixação do prazo de exercício
As Ações Restritas objeto do Plano 2019 serão outorgadas em pagamento da remuneração variável a que fizerem jus os
Participantes eleitos, não havendo, portanto, prazo de exercício.
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No entanto, no âmbito do Segundo Programa:

(i) no Sub-Programa Tipo A, as entregas das Ações Restritas outorgadas a cada Participante deverão ser feitas a seguinte
forma: (a) 30% (trinta por cento) deverão ser entregues até 31 de março de 2022; e (b) 70% (setenta por cento) deverão
ser entregues até 31 de março de 2023; e
(ii) no Sub-Programa Tipo B, a entrega das Ações Restritas outorgadas a cada Participante deverá acontecer em até 30
(trinta) dias após o término do período de carência que se encerra em 31 de dezembro de 2023.

k. forma de liquidação
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano 2019, a Companhia, sujeita à lei e
regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por meio de operação privada, sem custo para os
Participantes, nos termos da ICVM 567. Alternativamente, caso, a cada data de aquisição de direitos relacionados às Ações
Restritas, a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas
pelos respectivos Participantes, a Companhia poderá optar por realizar o pagamento referente às Ações Restritas em
dinheiro, observando os critérios de preço fixados no item “i” acima.

l. restrições à transferência das ações
O Plano 2019 e o Segundo Programa não preveem restrições à transferência das Ações Restritas após a entrega destas aos
Participantes.
O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas a determinadas
condições, bem como impor restrições à sua transferência, podendo também reservar para a Companhia opções de
recompra e/ou de direitos de preferência em caso de alienação pelo Participante dessas mesmas Ações Restritas, conforme
vier a ser previsto no respectivo contrato de outorga.

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
O direito ao recebimento das Ações Restritas, nos termos do Plano 2019, extinguir-se-á automaticamente, cessando todos
os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:

(i) mediante o distrato do Contrato de Outorga;
(ii) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou
(iii) nas hipóteses abaixo previstas.
Na hipótese de desligamento do Participante, os direitos que ainda não estiverem plenamente adquiridos na data de
desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e
sem direito a qualquer indenização.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre que julgar que os
interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas neste item “m”,
conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.
O Segundo Programa deverá ser antecipadamente liquidado e os Participantes terão direito de receber antecipadamente
um percentual das Ações Restritas que já tiverem sido a eles outorgadas, na hipótese de se verificar cumulativamente: (i)
(a) operação de reorganização da Companhia, pela qual o patrimônio líquido da Companhia passe a representar parcela
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
inferior a 50% do patrimônio líquido da companhia resultante de referida operação (ou da companhia de maior porte, no
caso de cisão); (b) a aquisição de participação equivalente a 30% ou mais do capital social da Companhia por qualquer
terceiro; ou (c) a dissolução da Companhia; e (ii) o rebaixamento de posição do Participante na Companhia ou o
desligamento do Participante por vontade da Companhia.

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Na hipótese de desligamento do Participante, os direitos às Ações Restritas que ainda não tiverem sido plenamente
adquiridos na data de desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, exceto pelo disposto a seguir no que se refere ao Segundo
Programa e observadas as deduções e retenções legais:

(i) na hipótese de desligamento de Participante por decisão da Companhia sem justa causa ou por aposentadoria
compulsória, o Participante fará jus ao recebimento de uma quantidade de Ações Restritas proporcional ao número de dias
decorridos entre 1º de janeiro de 2021 e a data do seu desligamento, observadas as formas de cálculo detalhadas nos
documentos do Segundo Programa;

(ii) na hipótese de desligamento de Participante por decisão unilateral do Participante, por decisão da Companhia, com justa
causa nos termos da legislação trabalhista ou em virtude de violação pelo Participante dos seus deveres legais e/ou
estatutários ou, ainda, por aposentadoria não compulsória, o direito do Participante às Ações Restritas restará
automaticamente extinto, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e

(iii)na hipótese de desligamento de Participante por falecimento ou invalidez permanente, o Participante, seu espólio ou
seu(s) herdeiro(s), conforme aplicável, fará(ão) jus ao recebimento da totalidade das Ações Restritas outorgada nos termos
do respectivo Contrato de Outorga, de modo que as Ações Restritas outorgadas ao Participante se tornarão imediatamente
vestidas, independentemente do decurso do período de carência, sendo que, caso o término do contrato de trabalho ou do
mandato de administrador, conforme aplicável, do Participante decorrente de falecimento ou invalidez permanente ocorra
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, o Participante, seu espólio ou seu(s) herdeiro(s), conforme aplicável,
fará(ão) jus ao recebimento de 50% das Ações Restritas que seriam entregues até 31 de março de 2023.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, sempre que julgar que os
interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas neste item “n”,
conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
Todas as informações prestadas nesse item fazem referência a Ações Restritas, não a Opções e Compra de Ações.
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente – 2022
Conselho de Administração
Nº total de membros
11
Nº de membros remunerados
0
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
N/A
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
N/A
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
N/A
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
N/A
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
N/A
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
N/A
de todas as opções outorgadas

Diretoria Estatutária
9
9
(i) Sub-Programa tipo A: 553.076.
(ii) Sub-Programa tipo B: 478.559.
N/A
N/A
N/A
(i) Sub-Programa tipo A: 17,82.
(ii) Sub-Programa Tipo B: 6,49.
N/A
(i)

Data de outorga

N/A

Sub-Programa tipo A: 26 de agosto
de 2021.
(ii) Sub-Programa tipo B: 01 de
setembro de 2021.

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

N/A

N/A

Prazo máximo para exercício das opções N/A

N/A

Prazo de restrição à transferência das
ações

N/A

N/A
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Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2021
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

11

10

Nº de membros remunerados

0

1

N/A

1.669.732 (Primeiro Programa)

N/A

N/A

N/A

(i) Sub-Programa tipo A: 178.412.
(ii) Sub-Programa tipo B: 205.642.

N/A

1.669.732 (Primeiro Programa)

N/A

(i) Sub-Programa tipo A: 17,82.
(ii) Sub-Programa Tipo B: 6,49.

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

(i)
Data de outorga

N/A

(ii)

Quantidade de opções outorgadas

N/A

(i)
(ii)
(i)

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

N/A

(ii)
(i)

Prazo máximo para exercício das opções N/A

(ii)

Prazo de restrição à transferência das
ações

N/A

N/A

Sub-Programa tipo A: 26 de agosto
de 2021.
Sub-Programa tipo B: 01 de
setembro de 2021.
Sub-Programa tipo A: 731.488.
Sub-Programa tipo B: 684.201.
Sub-Programa tipo A: 30% em
março/2022 e 70% em março/2023.
Sub-Programa tipo B: 100% em
dezembro/2023.
Sub-Programa tipo A:
março/2023.
Sub-Programa tipo B:
dezembro/2023.
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Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2020
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

11

8

Nº de membros remunerados

0

0

Preço médio ponderado de exercício:

N/A

N/A

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Data de outorga

N/A

N/A

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

N/A

N/A

Prazo máximo para exercício das opções N/A
Prazo de restrição à transferência das N/A
ações

N/A
N/A

Remuneração baseada em ações para o exercício social encerrado em 2019

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data de cada
outorga
Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

Conselho de Administração
11
1

Diretoria Estatutária
9
6

Equivalente à média ponderada das Equivalente à média ponderada das
cotações das ações no fechamento dos cotações das ações no fechamento dos
30 pregões anteriores a cada aquisição. 30 pregões anteriores a cada aquisição.
Não houve

Não houve

17,88

17,88

Não houve

Não houve

736.570,79

2.779.156,74

0%

0%

25 de julho de 2019, quando o Primeiro
Programa foi aprovado
55.909 ações
(i)
1/3 (um terço) após o 1º
aniversário da Data de Outorga;

25 de julho de 2019, quando o Primeiro
Programa foi aprovado
172.257 ações
(i)
1/3 (um terço) após o 1º
aniversário da Data de Outorga;

(ii)
1/3 (um terço) após o 2º
aniversário da Data de Outorga; e

(ii)
1/3 (um terço) após o 2º
aniversário da Data de Outorga; e
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Conselho de Administração
(iii)
1/3 (um terço) após o 3º
aniversário da Data de Outorga.
Após o 3º aniversário da Data de
Prazo máximo para exercício das opções
Outorga
Prazo de restrição à transferência das
N/A
ações

Diretoria Estatutária
(iii)
1/3 (um terço) após o 3º
aniversário da Data de Outorga.
Após o 3º aniversário da Data de
Outorga
N/A
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13.6 - Opções em Aberto

Não aplicável, pois a Companhia não possui um plano de opção de ações, mas sim um plano de outorga de ações
restritas, o Plano 2019 descrito no item 13.4 acima.
Não obstante o previsto acima, de forma a disponibilizar informações completas a seus acionistas e ao mercado em geral, a
Companhia informa que, no âmbito do Plano 2019, até 31 de dezembro de 2021, as Ações Restritas outorgadas e não
ainda entregues a membros da Diretoria estatutária somavam, no Segundo programa de Ações Restritas, o seguinte
montante: (i) Sub-Programa tipo A: 553.076 ações; e (ii) Sub-Programa tipo B: 478.559 ações.
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A Companhia não possui um plano de opção de ações, mas sim um plano de outorga de ações restritas, o Plano 2019
descrito no item 13.4 acima.
Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2021

Nº Total de Membros
Nº de Membros Remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado dasações
relativas às opções exercidas
Ações Entregues

Conselho de
Administração

Diretoria

11
0
N/A
N/A
N/A
N/A

10
1
N/A
N/A
N/A
N/A

Número de Ações Entregues

0

Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas

0

(i) Sub-Programa tipo A:
178.412.
(ii) Sub-Programa tipo B:
205.642.
12,35

0

0,10

Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2020
Conselho de
Administração
Nº Total de Membros
Nº de Membros Remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de Ações Entregues
Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas

Diretoria

11
0
N/A
N/A
N/A
N/A

10
0
N/A
N/A
N/A
N/A

0
0

0
0

0

0

PÁGINA: 256 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Opções Exercidas – Exercício Social Encerrado em 31/12/2019

Conselho de
Administração
Nº Total de Membros

Diretoria

11

9

Opções exercidas

1
N/A

6
N/A

Número de ações

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de Ações Entregues

N/A

N/A

N/A

N/A

40.534

165.120

17,61

17,61

0,54

0,54

Nº de Membros Remunerados

Preço Médio ponderado para aquisição
Diferença entre o Valor de Aquisição e Valor de Mercado das
Ações Adquiridas
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

A Companhia não possui mais um plano de opção de ações, mas sim um plano de outorga de ações restritas,
conforme descrito neste item 13. Dessa forma, parte dos subitens deste item 13.8 não são aplicáveis.

a.

Modelo de precificação

O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano 2019, incluindo para cálculo do pagamento em
dinheiro descrito no item 13.4 (a) acima, será equivalente à média ponderada das cotações das Ações no
fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de transferência das Ações Restritas.
Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a
taxa de juros livre de risco

b.

Modelo de precificação: O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano 2019, incluindo
para cálculo do pagamento em dinheiro, será equivalente à média ponderada das cotações das Ações no
fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de transferência das Ações Restritas. O Plano 2019
prevê a outorga de ações e não de opções de compra de ações. As ações serão outorgadas em pagamento da
remuneração variável a que fizerem jus os participantes eleitos, não havendo, portanto, preço de exercício.
Prazo do Plano: O Plano 2019 entrou em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária datada de 24 de abril de 2019 e permanecerá vigente por prazo indeterminado, podendo, no
entanto, ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado

c.

Não aplicável.

d.

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.

e.

Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Apresentamos abaixo a quantidade de ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da
Companhia, de seus controladores diretos ou indiretos e de sociedades controladas ou sob controle comum em
relação à Companhia, detidas por membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria
Estatutária da Companhia, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social:

Sociedade

Companhia

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

41.975.000
14.845
0

No caso dos executivos que acumulam cargos na Diretoria e no Conselho de Administração da Companhia, as
participações foram informadas na tabela acima uma única vez, na linha do “Conselho de Administração”. Não há
executivos que acumulam cargos na Diretoria ou no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
Na data desta Proposta da Administração não há planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2021

31/12/2020

Conselho de Administração
31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

Conselho Fiscal

31/12/2019

31/12/2021

Nº de membros

10,00

9,00

9,00

11,00

11,00

11,00

3,00

Nº de membros
remunerados

10,00

9,00

9,00

3,00

2,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

7.399.737,18

2.213.526,91

4.030.790,00

165.531,00

263.114,60

1.148.400,00

41.182,08

Valor da menor
remuneração(Reais)

284.322,68

263.204,96

32.500,00

139.342,64

220.361,35

1.148.400,00

40.327,68

Valor médio da
remuneração(Reais)

1.903.735,21

574.201,69

1.333.754,00

149.588,53

241.737,97

1.148.400,00

40.612,48

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2021

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante 4 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria
Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos
membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados
informado no item 13.2 acima.

31/12/2020

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual da Diretoria Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados
informado no item 13.2 acima.

31/12/2019

A maior remuneração da Diretoria Estatutária foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual da Diretoria Estatutária foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

Conselho de Administração
31/12/2021

A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual do
Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual
percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

31/12/2020

A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.
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A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor
remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número
de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

Conselho Fiscal
31/12/2021

A maior remuneração do Conselho Fiscal foi percebida por membro que exerceu a função durante 8 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual do Conselho Fiscal foi
apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração
média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho Fiscal dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Não aplicável, uma vez que, exceto pelos benefícios indicados no item 13 desde Formulário de Referência, não há
qualquer arranjo contratual, apólice de seguro nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de remuneração ou
indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria.

PÁGINA: 263 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração

0,73%

Diretoria Estatutária

N.A.

Conselho Fiscal¹

N.A.

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

7%

Conselho Fiscal¹

N.A.

Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2019
Órgão

Porcentagem

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

14%

Conselho Fiscal¹

N.A.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
Não aplicável, uma vez que não foram reconhecidos nos resultados da Companhia nos 3 (três) últimos exercícios sociais
quaisquer valores a título de remuneração aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal, relativos à remuneração em virtude de outra razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Não houve valores reconhecidos, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2021, no resultado
de sociedades sob controle comum em relação à Companhia, de controladores (diretos e indiretos) da Companhia ou de
controladas da Companhia como remuneração de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do
Conselho Fiscal, em função dos cargos exercidos na Companhia ou em função de outras razões não relacionadas ao
exercício de cargo na Companhia.
No exercício sociai encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram recebidas, por membros do Conselho de
Administração da Companhia, as seguintes remunerações pagas por subsidiárias da Companhia, pelo exercício do cargo
de diretores em tais subsidiárias:
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores Diretos e Indiretos

0

0

0

0

Controladas do Emissor

R$ 1.036.800,00

0

0

R$ 1.036.800,00

Sociedades sob Controle Comum

0

0

0

0

Além do descrito acima, não houve valores reconhecidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no
resultado de sociedades sob controle comum em relação à Companhia, de controladores (diretos e indiretos) da
Companhia ou de controladas da Companhia como remuneração de membros do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal, em função dos cargos exercidos na Companhia ou em função de outras razões
não relacionadas ao exercício de cargo na Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes com relação a este item 13 que não tenham sido divulgadas nos demais itens
deste Formulário de Referência.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
A Companhia detinha um quadro de funcionários composto por 5031 colaboradores em 31 de dezembro de 2021, alocados
em 10 estados. A evolução do quadro de colaboradores da Companhia está demonstrada na tabela abaixo:
Localidade

2019

2020

2021

Bahia e Rio Grande do Norte

1.006

977

936

Espírito Santo

325

326

287

Paraná

85

86

77

Paraíba

43

42

41

Pará

172

167

162

Rio de Janeiro

35

12

10

Mato Grosso do Sul

189

166

148

Minas Gerais

815

818

840

São Paulo

2.917

3.014

2.530

Total

5.587

5.608

5.031
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

b. Número de terceiros (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica):

Localidade

2019

2020

2021

Bahia e Rio Grande do Norte

360

401

295

Espírito Santo

86

82

80

Paraná

24

22

19

Paraíba

20

25

28

Pará

49

36

47

Rio de Janeiro

0

2

0

Mato Grosso do Sul

54

52

54

Minas Gerais

358

246

249

São Paulo

762

869

885

Total

1.613

1.735

1.657

Atividade

2019

2020

2021

332

330

322

2

2

4

167

169

158

2

5

46

1.110

1229

1.127

1.613

1.735

1.657

Limpeza e Copa
Manutenção
Segurança / Manobrista
TI
Médicos laudadores
Total

c. Índice de rotatividade
O índice de rotatividade, que considera a média de entradas e saídas de funcionários em relação ao total de funcionários no
fim do período, para os anos de 2019, 2020, 2021 foi, respectivamente, 2,90%, 3,20%, 3,38%.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Em 2019 e 2020, não houve movimentações relevantes.
Em 2021, a companhia teve um aumento na terceirização na área de tecnologia da informação, e uma redução no número
de médicos e de colaboradores devido à menor demanda no período da Covid-19.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

(a)

política de salários e remuneração variável

Política de salários - A política de Remuneração da Companhia visa proporcionar aos colaboradores níveis salariais
competitivos com o mercado, de forma a atrair, recompensar e reter os profissionais mais bem qualificados. A política é
válida para todos os níveis hierárquicos da empresa, de todas as sociedades controladas pela Companhia.
A Companhia efetua reajustes salariais de acordo com a legislação trabalhista e a data-base dos dissídios coletivos das
categorias dos empregados, ou acordos celebrados entre a companhia e os sindicatos representativo dos colaboradores.
Política de remuneração variável - A Companhia possui um contrato de metas com objetivos que variam para cada empregado
de acordo com o cargo que ocupa. Esses objetivos são compostos por indicadores específicos para as áreas e os
colaboradores (das mesmas áreas ou não) compartilham metas dos seus contratos.
As metas definidas nos acordos servem como gatilho para o pagamento da Participação nos Resultados (PPR). Somente há
pagamentos a este título caso o percentual final dos indicadores seja atingido de acordo com os mínimos estabelecidos em
cada acordo.
(b)

política de benefícios

Com relação aos benefícios, a Companhia oferece:
•
assistência médica conforme padrão da marca, variando de acordo com o nível hierárquico ou região de atuação,
descontando um valor de contribuição de acordo com a política da Companhia;
•

vale-alimentação e/ou vale refeição, conforme padrão da marca;

•
auxílio creche: a Companhia concede este benefício conforme descriminados nas Convenções Coletivas de Trabalho
de acordo com a região de atuação;
•

vale-transporte para todos os cargos. Aplicável somente para transporte público.

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores
identificando:

A Companhia adota o “Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas”, o qual é utilizado para remunerar os
executivos da Companhia e de suas Controladas. Para informações sobre as características de referido plano, vide itens 13.4
e 13.8 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

A Companhia fundamenta sua gestão de negócios em valores e princípios éticos entre seus colaboradores e demais públicos
de relacionamento. A legitimidade de sua atuação ética é fortalecida com o compromisso e o respeito às condutas de
cumprimento de todas as leis e dos instrumentos coletivos negociados, de forma a assegurar relações transparentes, justas
e profissionais. Ao longo do tempo, a Companhia tem mantido um bom relacionamento com os empregados e os respectivos
sindicatos das categorias, sem histórico de paralisações ou greves.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 14 que não tenham sido divulgadas em
outros itens deste Formulário de Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
42.479.729/0001-32

Brasileiro

Sim

Sim

14/04/2022

Não
74.860.113

63,284%

0

0,000%

74.860.113

63,284%

42.936.515

36,297%

0

0,000%

42.936.515

36,297%

496.188

0,419%

0

0,000%

496.188

0,419%

118.292.816

100,000%

0

0,000%

118.292.816

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

29/04/2022

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

8.307

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

69

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

137

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

42.288.232

35,749%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

42.288.232

35,749%
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
a. Partes
Acordo de Acionistas (“Acordo”) celebrado entre, de um lado, SERGIO TUFIK, ROBERTO KALIL ISSA, ROBERTO KALIL ISSA FILHO,
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA, CLÁUDIO OTÁVIO PRATA RAMOS, HELOÍSA MATTA PRATA RAMOS, HÉLIO FERREIRA
LOPES, HELOÍSIO LOPES, MARIA ELIZABETH LOPES, MARIA JOSÉ LOPES DE ASSIS, ILKA MARIA LOPES, MARIA DO CARMO LOPES, MARIA
SELMA FERREIRA LOPES, FRANCISCO LOPES JÚNIOR, LETÍCIA LOPES MESQUITA ZICA, JUAN JOSE CEVASCO JUNIOR, MANCHESTER
FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO DO EXTERIOR, HIDEKO SATO, EDSON SATO, EDUARDO
BOULHOSA NASSAR, GERALDO MOL STARLING FILHO, WILSON LUIZ MAKSOUD, ARILTON JOSE DOS SANTOS CARVALHAL, NITAMAR
ABDALA, SERGIO AUGUSTO MAKSOUD, MARCO ANTONIO PICCOLO, DIEGO DEMOLINARI PIRES, NAIM ABDALA JUNIOR, CS NUCLEARE
S/S, MARCO AURELIO ROSSINI, OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA, ANDREY JORGE DE ANDRADE, FILIPE MAIA TORRES ALVES, JOÃO
ALBERTO DA CRUZ, FLÁVIA DE SÁ JANNOTTI, GIOCONDO SABEDOTTI, FERNANDO PEIXOTO ENNES, FERNANDO CARLOS FACHINI,
TATIANA SABEDOTTI, EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA, VIRGÍLIO DE OLIVEIRA PIRES, MAURICIO SCANNAPIECO, LUCAS VIEIRA
NUNES DE CARVALHO, ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO, FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR, RICARDO VIANA LEITE, ISMAIL
FERNANDO SABEDOTTI, BRUNO ANTÔNIO RANGEL DE SOUZA, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, EVANDRO MONTEIRO DE CASTRO ASSEF,
YVES GUILHERME DO VALLE SIMÃO, SUZAN MENASCE GOLDMAN, JOSÉ LUIZ CANDOLO, DAECO PARTICIPAÇÕES LTDA., LENIO LUCIO
GAVIO SILVA, THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES, VALDIR ZANDERIGO, FERNANDO MAIA TORRES ALVES, LAURA MAIA
TORRES ALVES, ÂNGELA MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES, FABRÍCIO MAIA TORRES ALVES, SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA
PIMENTA, ELISA MARQUES FONSECA, HELDER DE CASTRO MARQUES, GUSTAVO MATTA RAMOS, DANIEL MATTA RAMOS, LEONARDO
LOPES DE MACEDO, e COSTA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
(“Fundadores”), e, do outro lado, FONTE DE SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Fonte de
Saúde FIP”).
b. Data de Celebração
14 de abril de 2022 e Primeiro Aditivo celebrado em 20 de abril de 2022.
c. Prazo de Vigência
O Acordo entrou em vigor em 14 de abril de 2022 e permancerá em vigor até (i) o dia 30 de dezembro de 2022; (ii) a data em que as
Ações detidas pelos Fundadores deixarem de estar vinculadas ao Contrato de Opção celebrado em 14 de abril de 2022 com referência à
opção de venda exercível até 23 de dezembro de 2022; ou (iii) a data de efetiva aquisição das ações detidas pelos Fundadores vinculadas
ao Contrato de Opção celebrado nesta data com referência à opção de venda exercível até 23 de dezembro de 2022, o que ocorrer por
último, considerando-se automaticamente expirado após tal data.
d. Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
Durante a vigência do Acordo, os Acionistas obrigam-se a votar em todas as Assembleias Gerais da Companhia, com todas as Ações de
sua titularidade ou sobre as quais os Acionistas possam exercer o direito de voto, de acordo com as disposições do Acordo.
Durante a vigência do Acordo, a aprovação, pelo Fonte de Saúde FIP (bem como seus sucessores ou cessionários), das matérias abaixo
indicadas, dependerá da aprovação prévia por escrito de Fundadores detentores de Ações representativas de 75% (setenta e cinco por
cento) das Ações detidas pelos Fundadores, no mínimo, aprovação essa que não poderá ser negada injustificadamente: (a) alteração do
objeto social que resulte em uma alteração da essência do negócio operado pela Companhia atualmente; (b) alterações no Estatuto Social
da Companhia que afetem ou restrinjam os direitos dos Fundadores nos termos deste Acordo; (c) redução do capital social da Companhia;
(d) dissolução e liquidação da Companhia; e (e) propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial
ou de falência da Companhia.
e. Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês estatutários
A Companhia será administrada por um Conselho de Administração composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11 (onze) membros,
pessoas naturais, residentes no País, sendo 1 (um) designado Presidente do Conselho de Administração, 1 (um) designado Vice-Presidente
do Conselho de Administração, e os demais designados simplesmente Conselheiros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia
Geral.
Qualquer que seja o número de membros do Conselho de Administração, caberá aos Fundadores, durante a vigência deste Acordo, o
direito de eleger 2 (dois) conselheiros, que não ocuparão os cargos de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho, ainda que haja vacância
temporária de tais cargos. Os Fundadores elegerão Cláudio e Hélio como conselheiros, para ocuparem as 2 (duas) vagas a serem
preenchidas por nomes indicados pelos Fundadores. Qualquer substituto deverá ser aprovado pelo Fonte de Saúde FIP, aprovação essa
que não poderá ser negada injustificadamente.
Eventual direito concedido a outros acionistas da Companhia para indicação de conselheiro, por meio de acordo de acionistas arquivado
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
na sede social da Companhia do qual as Partes são signatárias, deverão ser indicados pelo Fonte de Saúde FIP dentre os seus membros
nos termos do Acordo.
Em caso de impedimento, ausência permanente ou renúncia de qualquer dos conselheiros durante o mandato para o qual foi eleito,
aplicar-se-á o disposto no Artigo 10, Parágrafo 6°, do Estatuto Social da Companhia. Neste caso, os Acionistas se comprometem a convocar
uma Assembleia Geral imediatamente, de forma que o Acionista que elegeu o respectivo conselheiro impedido, ausente ou renunciante
terá o direito de escolher o seu substituto.
Os Acionistas obrigam-se a exercer seus direitos de voto nas Assembleias Gerais da Companhia, inclusive caso a eleição se dê por meio
de voto múltiplo, no sentido de assegurar a eleição, para compor o Conselho de Administração, do número máximo de membros que
puderem ser eleitos pelos Acionistas, incluindo os conselheiros indicados pelos Fundadores, nos termos deste Acordo. Caso qualquer
acionista da Companhia exerça seu direito de solicitar eleição por voto múltiplo, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e um ou
mais membros do Conselho de Administração da Companhia sejam eleitos por referido sistema, os Acionistas deverão aumentar a
composição do Conselho de Administração da Companhia proporcionalmente de modo a manter os direitos previstos no Acordo.
A qualquer tempo, e sem motivo justificado, poderá qualquer dos Acionistas promover a substituição dos membros indicados por referido
Acionista para integrar o Conselho de Administração, caso em que os Acionistas se comprometem a tomar todas as providencias cabíveis
para a realização de Assembleia Geral da Companhia destinada a eleger os novos conselheiros, respeitadas as prerrogativas previstas no
Acordo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data em que houver sido comunicada a decisão de substituição.
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
Observado eventual período de restrição à transferência de Ações decorrente do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou de outros
acordos de acionistas celebrados entre as Partes e arquivados na sede da Companhia, qualquer dos Acionistas, a qualquer tempo, poderá,
a seu exclusivo critério, solicitar ao escriturador da Companhia a desvinculação de parte ou da totalidade de suas Ações deste Acordo e
posteriormente aliená-las, privadamente ou por meio de transações realizadas em bolsa de valores, inclusive por meio de leilão (block
trade) (conforme parâmetros estipulados na Instrução CVM 168 ou em qualquer outra regulamentação aplicável sobre a matéria) ou
adesão a qualquer oferta pública de ações, permanecendo os Acionistas obrigados a cumprir com as obrigações deste Acordo com relação
às Ações desvinculadas, até o momento de sua efetiva alienação. A liberação será automática e independerá de aprovação dos demais
Acionistas, observado que (a) o Acionista que desejar alienar suas Ações se compromete a informar por escrito aos demais Acionistas e à
Companhia com antecedência mínima de 8 (oito) dias antes da realização do leilão (block trade) (conforme parâmetros estipulados na
Instrução CVM 168 ou em qualquer outra regulamentação aplicável sobre a matéria), caso aplicável, e (b) referida comunicação terá
função exclusivamente informativa e, portanto, em hipótese alguma deverá ser entendida como um pedido de anuência ou direito de
participação de qualquer outro Acionista em referido leilão (block trade) (conforme parâmetros estipulados na Instrução CVM 168 ou em
qualquer outra regulamentação aplicável sobre a matéria) em conjunto com o Acionista alienante. Caso a referida alienação não seja
concluída no prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação da liberação das Ações, as Ações desvinculadas deverão ser novamente
vinculadas perante o escriturador ao presente Acordo, devendo a administração da Companhia e o Acionista em questão adotar todas as
medidas necessárias para tanto; sendo certo que os procedimentos acima poderão ser repetidos pelos Acionistas quantas vezes se fizerem
necessárias. Em relação às demais situações, caberá apenas ao Acionista alienante informar por escrito os demais Acionistas e a Companhia
acerca de tal liberação, dentro do prazo de 8 (oito) dias após tal liberação.
g.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração

Além das matérias cuja competência lhe seja atribuída por lei e pelo estatuto social da Companhia, competirá ao Conselho de
Administração, durante a vigência do Acordo, aprovar a prática dos atos abaixo, sendo exigido o voto afirmativo dos 2 (dois) conselheiros
indicados pelos Fundadores: (a) alteração ou destituição dos auditores independentes da Companhia; (b) aprovação de operações entre
a Companhia e Partes Relacionadas, exceto se em condições usuais de mercado e de acordo com a política de transações com partes
relacionadas da Companhia vigente à época; e (c) aprovação da prática de doação a entidades beneficentes, membros de partidos políticos
e partidos políticos, exceto a prestação de serviços para entidades beneficentes realizadas de acordo com as práticas usuais da Companhia
e relativas ao seu objeto social.
As Partes se comprometem a fazer com que seus representantes no Conselho de Administração cumpram e façam com que a
Companhia cumpra, durante a vigência deste Acordo, estritamente as disposições do presente Acordo, conforme aplicável.
Qualquer que seja o número de membros do Conselho de Administração, caberá aos Fundadores, durante a vigência do Acordo, o direito
de eleger 2 (dois) conselheiros, que não ocuparão os cargos de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho, ainda que haja vacância
temporária de tais cargos. Os Fundadores elegerão Cláudio e Hélio como conselheiros, para ocuparem as 2 (duas) vagas a serem
preenchidas por nomes indicados pelos Fundadores. Qualquer substituto deverá ser aprovado pelo Fonte de Saúde FIP, aprovação essa
que não poderá ser negada injustificadamente.
Eventual direito concedido a outros acionistas da Companhia para indicação de conselheiro, por meio de acordo de acionistas arquivado
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na sede social da Companhia do qual as Partes são signatárias, deverão ser indicados pelo Fonte de Saúde FIP dentre os seus membros
nos termos do Acordo.
Em caso de impedimento, ausência permanente ou renúncia de qualquer dos conselheiros durante o mandato para o qual foi eleito,
aplicar-se-á o disposto no Artigo 10, Parágrafo 6°, do Estatuto Social da Companhia. Neste caso, os Acionistas se comprometem a convocar
uma Assembleia Geral imediatamente, de forma que o Acionista que elegeu o respectivo conselheiro impedido, ausente ou renunciante
terá o direito de escolher o seu substituto.
Os Acionistas obrigam-se a exercer seus direitos de voto nas Assembleias Gerais da Companhia, inclusive caso a eleição se dê por meio
de voto múltiplo, no sentido de assegurar a eleição, para compor o Conselho de Administração, do número máximo de membros que
puderem ser eleitos pelos Acionistas, incluindo os conselheiros indicados pelos Fundadores, nos termos do Acordo. Caso qualquer acionista
da Companhia exerça seu direito de solicitar eleição por voto múltiplo, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e um ou mais membros
do Conselho de Administração da Companhia sejam eleitos por referido sistema, os Acionistas deverão aumentar a composição do Conselho
de Administração da Companhia proporcionalmente de modo a manter os direitos previstos no Acordo.
A qualquer tempo, e sem motivo justificado, poderá qualquer dos Acionistas promover a substituição dos membros indicados por referido
Acionista para integrar o Conselho de Administração, caso em que os Acionistas se comprometem a tomar todas as providencias cabíveis
para a realização de Assembleia Geral da Companhia destinada a eleger os novos conselheiros, respeitadas as prerrogativas previstas no
Acordo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data em que houver sido comunicada a decisão de substituição.
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Em 12 de agosto de 2021, a Companhia foi notificada da denúncia pelos FIPs Pátria (Pátria – Brazilian Private Equity Fund
III – FIP, Fundo de Diagnósticos para o Brasil – FIP, Pátria Economia Real – FIP e Brasil Private Equity III – FIP) do Acordo
de Acionistas celebrado com os Srs. Sérgio Tufik e Roberto Kalil Issa em 26 de agosto de 2016 e aditado em 27 de outubro
de 2019 e em 24 de abril de 2020, o qual vigorou até 11 de outubro de 2021.

Em 20 de agosto de 2021, foi firmado novo acordo de acionistas entre Sérgio Tufik, Roberto Kalil Issa e outros acionistas
titulares em conjunto de 52,79% da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme alterado pelo
primeiro, segundo e terceiro aditivo (“Acordo de Acionistas Fundadores”).

Em 19 de outubro de 2021, a Companhia recebeu notificações enviadas pelos FIPs Pátria e Fonte de Saúde Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (“Comprador”), informando que foi concluída a venda da totalidade das
25.012.323 (vinte e cinco milhões, doze mil, trezentas e vinte e três) ações de emissão da Companhia detidas pelos FIPs
Pátria para o Comprador.

Em 18 de novembro de 2021, a Companhia recebeu notificação dos representantes dos acionistas do bloco de controle,
informando que a MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“MAM”), na qualidade de gestora do fundo
de investimento Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, havia enviado, nessa data,
proposta vinculante direcionada aos Acionistas Controladores para aquisição de até a totalidade das ações de emissão da
Companhia detidas pelos Acionistas Controladores, pelo preço por ação de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), de
modo que cada Acionista Controlador poderia eleger o número de ações que pretendia alienar (“Proposta”). Em 26 de
novembro de 2021, a Proposta foi aceita.

Em 14 de abril de 2022, a Companhia recebeu cartas enviadas (i) pelos representantes dos acionistas do então bloco de
controle da Companhia, signatários do Acordo de Acionistas Fundadores (“Vendedores”), e (ii) pelo Comprador, informando
que, nesta data: (a) foi celebrado o segundo aditivo ao contrato de compra e venda de ações da Companhia, celebrado em
21 de dezembro de 2021 entre Vendedores e Comprador, conforme divulgado pela Companhia em fato relevante de mesma
data (respectivamente, “Contrato” e “2° Aditivo”); e (b) foi realizado o fechamento da operação de compra e venda de ações
objeto do Contrato (“Fechamento”). Conforme indicado nas notificações, o 2º Aditivo tem por objetivo: (i) definir o número
de ações de emissão da Companhia a serem efetivamente alienadas pelos Vendedores no Fechamento, qual seja 44.915.088
ações, equivalente a 37,969% do total de ações de emissão da Companhia (“Ações do Fechamento”), bem como o preço
por ação e a atualização monetária aplicável, que totalizou R$ 20,71; (ii) estabelecer que as ações de emissão da Companhia
detidas pelos Vendedores que permanecem gravadas com ônus não serão alienadas no Fechamento, criando-se, no entanto,
uma obrigação de aquisição pelo Comprador tão logo as mesmas encontrem-se livres de quaisquer ônus; (iii) inclusão de
uma nova opção de venda que poderá ser exigida, a critério exclusivo de cada Vendedor, no dia 23 de dezembro de 2022
(“Opção de Venda 2022”); (iv) alterar o número de ações de emissão da Companhia que são objeto da opção de venda
originalmente prevista no Contrato (“Opção de Venda 2024”); (v) ajustar a alocação de ações objeto do Contrato, de modo
que, do total de ações de emissão da Companhia detidas pelos Vendedores individualmente e sujeitas ao Contrato: 74,57%
foram incluídas nas Ações do Fechamento e nas ações mencionadas no item ii acima, 16,78% foram incluídas na Opção de
Venda 2022 e 8,65% foram incluídas na Opção de Venda 2024; (vi) prever a celebração, no Fechamento, do Acordo de
Acionistas com o Comprador, conforme descrito no item 15.5 acima; e (vii) prever expressamente que, em decorrência de
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o Fechamento constituir uma alienação do controle da Companhia, para os fins e nos termos das disposições estatutárias,
legais e regulatórias aplicáveis, o Comprador, que passa a deter 63,284% das ações de emissão da Companhia, obrigou-se
a realizar a oferta pública de aquisição de ações da Companhia (OPA).

Adicionalmente, nos termos das notificações, como parte do Fechamento, em 14 de abril de 2022: (i) as Ações do
Fechamento foram efetivamente transferidas, pelos Vendedores ao Comprador, de maneira definitiva e irretratável; (ii) foi
distratado o Acordo de Acionistas Fundadores; e (iii) foram celebrados, de maneira definitiva e irretratável, entre os
Vendedores e o Comprador, os contratos relativos à Opção de Venda 2022 e à Opção de Venda 2024, assim como o novo
Acordo de Acionistas.
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Não houve nenhuma operação societária relevante realizada nos últimos três exercícios sociais.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 15 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 25/06/2020, aprovou a criação do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas, nomeou seus membros e coordenador, bem como definiu as atribuições desse Comitê
conforme detalhado na seção 12.1 desse Formulário de Referência.
Ainda, em 27/08/2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de Transações com Partes
Relacionadas. Em 28/03/2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a reformulação dessa Política.
O objetivo dessa Política é estabelecer as regras e os procedimentos a serem aplicados em todas as transações envolvendo,
de uma lado, a Companhia e Partes Relacionadas (conforme definido na Política) ou em situações envolvendo conflito de
interesses, com a finalidade de assegurar que as decisões da Companhia sejam tomadas no melhor interesse da Alliar e de
seus acionistas, assegurando, ainda, transparência aos acionistas e ao mercado em geral e equidade de tratamento com
fornecedores e clientes, consoante as melhores práticas de governança corporativa.
A Política aplica-se a Companhia, todas as suas entidades controladas (diretas e indiretas), seus funcionários,
administradores, membros dos comitês de assessoramento, bem como qualquer pessoa física ou jurídica que seja
considerada Parte Relacionada nos termos da Política.
Nos termos da Política, é considerada "Parte Relacionada" a pessoa ou sociedade que está relacionada com a Companhia
e/ou qualquer de suas sociedades controladas, conforme indicado a seguir:
(i)

Uma pessoa, ou um Membro Próximo da Família desta pessoa, será uma Parte Relacionada da Companhia, caso:

a.

tenha Controle pleno ou compartilhado da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias;

b.

tenha Influência Significativa sobre a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias;

c.

seja Pessoa Chave da administração da Companhia, de qualquer de suas Subsidiárias ou do Controlador da

Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias.
(ii)

Na definição de parte relacionada, uma coligada inclui controladas dessa coligada e uma entidade sob controle

conjunto (joint venture) inclui controladas de entidade sob controle compartilhado (joint venture). Portanto, por exemplo, a
controlada de uma coligada e o investidor que exerce influência significativa sobre a coligada são partes relacionadas um
com o outro.
(iii)

Uma sociedade será uma Parte Relacionada da Companhia se:

a.

a sociedade fizer parte do mesmo grupo econômico da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias;

b.

a sociedade for coligada, controlada ou controladora da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias;

c.

a sociedade e a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias estiverem sob o controle comum ou controle conjunto

(joint venture) de uma terceira sociedade ou de uma ou mais pessoas;
d.

a sociedade exercer Influência Significativa sobre a Companhia ou sofrer Influência Significativa da Companhia;

e.

a sociedade for coligada, controlada em conjunto (joint venture) ou sob controle comum de uma terceira sociedade

pertencente ao mesmo grupo econômico da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias;
f.

a sociedade for controlada, direta ou indiretamente, ainda que sob controle conjunto (joint venture), de qualquer

pessoa referida no item (i) “a” acima;
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g.

qualquer pessoa identificada no item (i) “a” acima exercer Influência Significativa sobre tal sociedade ou for Pessoa

Chave da administração de tal sociedade; ou
h.

a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faça parte, forneça serviços de pessoal-chave da administração

da entidade que reporta ou à controladora da entidade que reporta.
Os acionistas da Companhia e as Pessoas Chave deverão informar ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas sobre
quaisquer transações entre elas (ou os respectivos Membros Próximos da Família) e a Companhia de que tenham ciência.
Caso a transação informada constitua de fato uma Transação com Parte Relacionada, de acordo com julgamento a ser
realizado pelo Comitê de Transações com Partes Relacionadas, a referida transação será submetida aos procedimentos da
Política.
Toda Transação com Parte Relacionada ou alteração de Transação com Parte Relacionada deve obedecer às seguintes
diretrizes gerais:

(i)
(ii)
(iii)
a.

Ser realizada em Condições de Mercado;
Ter observado e cumprido todos os requisitos das políticas internas de contratação estabelecidas pela Companhia;
Ser previamente aprovada, conforme o disposto a seguir:
Compete à Assembleia Geral aprovar as Transações com Partes Relacionadas que correspondam a mais de 50%

(cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado;

b.

Compete ao Conselho de Administração da Companhiaa aprovar toda e qualquer transação entre a Companhia e

Partes Relacionadas, excetuadas (i) as transações previstas no item a acima; e (ii) as transações envolvendo as Subsidiárias
com Participações Relevantes; e

c.

Compete à Diretoria da Companhia aprovar toda e qualquer transação envolvendo a Companhia e as Subsidiárias

com Participação Relevante ou entre as Subsidiárias com Participação Relevante.

(iv)

Previamente à sua contratação ou alteração, toda e qualquer Transação com Parte Relacionada deve ser informada

ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia para que este órgão:

a.

realize a sua prévia avaliação com o objetivo de definir a sua recomendação quanto à respectiva Transação com

Parte Relacionada;

b.

informe aos órgãos da administração da Companhia responsáveis pela aprovação da respectiva Transação com Parte

Relacionada acerca das eventuais orientações adicionais para que a Transação com Parte Relacionada atenda a presente
Política, considerando-se o caso específico; e

c.
(v)
a.

recomende a sua aprovação ou rejeição pelo órgão da administração competente, conforme o caso específico.
Na informação ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, devem ser fornecidos:
os detalhes da operação que pode configurar uma Transação com Parte Relacionada, incluindo valores (reais ou

estimados), direitos e obrigações envolvidos;

b.

a identificação das Partes Relacionadas envolvidas, bem como de quaisquer outras partes envolvidas na respectiva

operação, incluindo detalhes sobre o tipo de relação existente e interesse da Parte Relacionada na transação;

c.

os documentos que comprovam que a operação atenda ou venha a atender aos itens (i) e (ii) acima, devendo ainda

ser acompanhadas de notas técnicas para a deliberação dos órgãos colegiados responsáveis pela aprovação da respectiva
operação;

d.

indicação se a operação deverá ser divulgada publicamente com base nas regras aplicáveis à Companhia ou não,
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incluindo, mas não se limitando, ao disposto no artigo 30, XXXIII, da Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada;

e.
f.
(vi)

indicação se a operação violará restrições contidas em contratos da Companhia; e
indicação se a operação afetará ou poderá vir a afetar a independência de qualquer administrador independente.
Ser divulgada pela Companhia, de acordo com as leis e normas vigentes para estas operações, inclusive nas

respectivas demonstrações financeiras e no Formulário de Referência, em qualquer caso, se requerido pelas regras aplicáveis;
e

(vii)

Quando constituir fato ou ato relevante, ser divulgada de acordo com a regulamentação pertinente da CVM.

As negociações pela Companhia envolvendo Transações com Partes Relacionadas deverão ser conduzidas por consultoria
independente, de referência e renome no mercado e de atuação e reconhecimento nacionais e/ou internacionais.
Além das demais atribuições impostas pela legislação aplicável, compete ao Conselho de Administração da Companhia:

(i)
(ii)
(iii)

Aprovar Transações com Partes Relacionadas, nos termos da Política;
Aprovar e revisar a Política e suas alterações para adequá-la a sua finalidade;
Analisar e questionar a Diretoria da Companhia sempre que entender que a Política não esteja sendo devidamente

aplicada; e

(iv)

Sempre que entender que uma Transação com Parte Relacionada configure ato ou fato relevante, encaminhar

solicitação ao Diretor de Relações com Investidores para que se promova a ampla divulgação da referida Transação com
Parte Relacionada.
A Diretoria da Companhia deve cumprir e executar a Política, aprovando as Transações com Partes Relacionadas conforme
sua alçada de competência prevista nesta Política, bem como os processos para monitoramento e divulgação dos termos
desta Política no âmbito dos processos que estejam sob sua responsabilidade.
O Diretor Presidente da Companhia deve assegurar que a Política esteja sendo cumprida no âmbito da Companhia.
O Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro da Companhia deverá zelar para que as Transações com Partes
Relacionadas sejam devidamente divulgadas e registradas nas respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com
as normas e leis vigentes. Além disso, o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro da Companhia deverá tomar
medidas para que não seja efetuado qualquer pagamento a quaisquer Partes Relacionadas, que não decorra de contrato
celebrado nos termos e em atendimento aos termos desta Política.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia deverá zelar (i) para que sempre que uma Transação com Parte
Relacionada for considerada fato ou ato relevantes, seja promovida a devida divulgação desta transação, em atendimento
às leis e normas vigentes; (ii) pela divulgação das Transações com Partes Relacionadas que se enquadrem no disposto no
artigo 1º do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM n° 480/2009, na forma prevista em tal Instrução; e (iii) pela divulgação das
informações pertinentes nas demonstrações financeiras da Companhia, Formulário de Referência da CVM, além de qualquer
outra divulgação obrigatória nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
Caberá ao departamento jurídico da Companhia, sempre que solicitado, assessorar o Comitê de Transações com Partes
Relacionadas, Conselho de Administração e/ou a Diretoria da Companhia na análise das informações e documentos
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relacionados às Transações com Partes Relacionadas.
Compete ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas, além de outras atribuições que possam ser definidas pelo
Conselho de Administração da Companhia ou pelo Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas:

(i)

Tomar as medidas previstas no item (iv) acima, podendo solicitar aos órgãos da administração quaisquer informações

adicionais que julgar necessárias com relação à determinada Transação com Parte Relacionada;

(ii)

Analisar, periodicamente, o cumprimento da Política e das demais políticas de contratação da Companhia, emitindo,

conforme a necessidade, eventuais recomendações e melhorias no processo de governança corporativa da Companhia;

(iii)
(iv)

Analisar e emitir opinião ao Conselho de Administração sobre transações com partes relacionadas; e
Cumprir e atuar como guardião da política de transações com partes relacionadas.

De modo a assegurar a transparência do processo aos acionistas, aos investidores e ao mercado em geral, e em conformidade
com as normas e leis aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76 e regulamentações da CVM, as Transações com Partes
Relacionadas deverão ser divulgadas pela Companhia, fornecendo detalhes suficientes para identificação das Partes
Relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes a essas transações,
promovendo a adequada informação aos acionistas da Companhia.
A divulgação das Transações com Partes Relacionadas deve ser realizada de forma clara e precisa, em atendimento a
legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo as normas da CVM, às regras do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado de Governança Corporativa da B3, e demais regulamentações dos órgãos reguladores.
São vedadas as Transações com Partes Relacionadas que:

(i)

Não sejam realizadas em condições comutativas ou com pagamento compensatório adequado compatível com

Condições de Mercado;

(ii)

Tenham por objeto a concessão direta de empréstimos ou operações de mútuo ou prestação de garantia (aval/fiança)

(a) aos administradores e membros dos conselhos fiscal ou administrativo ou comitês, estatuários ou não, e seus respectivos
suplentes, bem como aos respectivos cônjuges, companheiros(as), descendentes ou descendentes dos respectivos cônjuges
ou companheiros(as); (b) aos parentes, até o 4º (quarto) grau, das pessoas mencionadas no ponto anterior; e/ou (c) aos
acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 5% (cinco por cento),
quaisquer administradores da Companhia e seus respectivos suplentes, bem como seus cônjuges companheiros(as),
descendentes ou descendentes dos respectivos cônjuges ou companheiros(as) e respectivos parentes até o 4º (quarto) grau;

(iii)
Tenham por objeto a prestação de serviços com remuneração por meio da cobrança de taxa de gestão
(management fee);
(iv)
Tenham por objeto a prestação de serviços com cláusula de remuneração baseada em medida de desempenho
econômico operacional da Companhia, tal como faturamento, receita, geração operacional de caixa (EBITDA), lucro líquido
ou do valor de mercado, ou que de outra forma envolvam remuneração não justificável ou desproporcional em termos de
geração de valor para a Companhia; e

(v)

Tenha recebido voto ou parecer contrário de todos os conselheiros independentes integrantes do Conselho de

Administração da Companhia.
Será vedada, também, a participação de Pessoas Chave da administração e quaisquer outros funcionários da Companhia,
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

em negócios de natureza particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia, ou que resultem
da utilização de informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na Companhia.
A Lei das Sociedades por Ações proíbe, ainda, conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a utilização
de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer vantagem pessoal
direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia
geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, ou nas deliberações
que a respeito tomarem os demais conselheiros.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

TKS Sistemas Hospitalares e Consultórios
Médicos Ltda.

10/03/2016

4.202.000,00

2.083.529,00

N/A

N/A

SIM

5,380000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Assunção de dívida - Dívida assumida na aquisição da Controlada Clinica Delfin

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Dívida assumida no instrumento particular de compra e venda da Clinica Delfin.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Assunção de dívida

Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa
(AFIP)

01/01/2017

N/A

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços profissionais na área de análises clínicas, abrangendo o rol de exames constantes na tabela AMB92, anatomia
patológica e citologia, incluindo coleta de material orgânico, domiciliar ou em unidades externas indicadas pela empresa. Os contratos são cobrados
por exame realizado, e são remunerados pela Tabela AMB92, para os exames constantes na mesma, e por tabela própria contratada, para os
exames que não constam na referida tabela.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de prestação de serviços de análises clínicas

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contrato de prestação de serviços.

TKS Sistemas Hospitalares e Consultorios
Medicos Ltda

30/11/2017

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra e venda de participação em empresas

111.008.722,00

117.401.853,00

13.701.912,00

23.006.661,00

N/A

N/A

60 meses

NÃO

10,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Companhia controladora realizou a transferência de parte de seus investimentos diretos para a sua controlada CDB com objetivo de expandir e
fortalecer a marca CDB na região metropolitana de São Paulo. Os valores das tranferências foram efetuados pelo valor justo das empresas na data
base de 30 de novembro de 2017.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Compra e venda de participação em empresas

Clínicas diversas

02/01/2015

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Alto São Francisco, Biolab, CDB, CDI Vila Vella, CDI Vitoria, Centro Diag Cláudio Ramos, Centro Imagens Diag., Científica Tecnogama, Cintimed,
Clínica Delfin Gonzalez, Clínica Sabedotti, DI Imagem., Diag Conesul, Ideal, IMRAD, São Lucas, Mastoclínica, Multilab, Nuclear Diag. Sociedade
Simples, Nuclear Medcenter, Núcleo Diag., Pará de Minas, Pro Imagem, RBD, RM Diagnóstico por Imagem/Resende, RMTC, São Judas Tadeu,
Som, Sonimed, Três Rios, Unic Unid. Campograndense Diag., Diag. Imagem de Dourados, Veneza Diagnóstico por Imagem

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito e independente de qualquer interpelação judicial, pela Parte que houver sofrido o inadimplemento
de qualquer obrigação prevista neste Contrato, bastando que, para tanto, a Parte inadimplente seja notificada por escrito, salvo, quando possível, se
sanado o inadimplemento em até 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação escrita enviada à Parte inadimplente.

Natureza e razão para a operação

(i) Compartilhamento, entre as partes, das atividades de Back Office a serem realizadas pelo CSC e Holding; (ii) Compartilhamento, entre as partes,
das atividades de Call Center, e (iii) a fixação do critério adequado de rateio, entre as partes, das despesas comuns.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contrato de compartilhamento e rateiro de custos comuns

Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

28/12/2018

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Instrumento particular de compra e venda de quotas da empresa Ecoclinica Ltda

72.654.929,00

5.209.000,00

Saldo existente

78.158.448,00

2.083.529,00

Montante (Reais)

N/A

N/A

Duração

12 meses, prorrogado
automaticamente por
iguais e sucessivos
períodos.

60 meses

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

NÃO

0,000000

10,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Companhia controladora realizou a transferência de seu investimento na Ecoclinica para a sua controlada Delfin com objetivo de expandir e
fortalecer a marca Delfin na região Nordeste do país. O valor da tranferência foi efetuado pelo valor justo da empresa na data base de 28 de
dezembro de 2018.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Compra e venda de participação

Roberto Kalil Issa

17/03/2015

Relação com o emissor

Controlador

Objeto contrato

Instrumento particular de compra e venda de ações da Companhia

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Compra e venda de ações

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Compra e venda de ações

T.J.K. Administração Imobiliária Ltda.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

10.210.000,00

225.323.000,00

Saldo existente

R$ 00,00

0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

50 meses

NÃO

0,000000

N/A

Encerrado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

Na hipótese de a LOCATÁRIA vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à LOCADORA com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência, prazo este compreendido entre a data
do recebimento pela LOCADORA da manifestação enviada pela LOCATÁRIA, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do
IMÓVEL. Neste caso, a LOCATÁRIA pagará à LOCADORA na data do efetivo recebimento do IMÓVEL pela LOCADORA, a título de multa por
rescisão antecipada, o valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se,
ainda, a pagar integralmente os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do IMÓVEL pela LOCADORA. Fica
desde já ajustado que, caso a LOCATÁRIA venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à LOCADORA ou, na
hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na Cláusula 16.2 acima, pagará à LOCADORA, na data da efetiva entrega do IMÓVEL,
além da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Clínicas diversas

01/01/2018

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mastoclínica Participações Ltda; Sonimed Diag. Ltda; Nuclear Diag. S/S Ltda; Três Rios Imag. Diag. Ltda; Montes Claros Medicina Diagnostica

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Gestão de caixa da Companhia e suas controladas

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Mútuo celebrado entre a Companhia e sua controlada.

Delfin Investimentos Ltda.

01/01/2019

Relação com o emissor

Sócios da Delfin Investimentos são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

-8.877.877,00

1.409.043,00

Saldo existente

-8.877.877,00

294.466,00

Montante (Reais)

N/A

N/A

Duração

Indeterminado

96 meses

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

SIM

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

O presente contrato ficará extinto de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
LOCATÁRIA direito a qualquer indenização, nos seguintes casos: (i) desapropriação total do Imóvel, indêncio ou sinistro, ou qualquer outro fato de
força maior que impossibilite a utilização substancial do Imóvel. (ii) decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência da LOCATÁRIA,
hipótese em que o imóvel não será arrecadado.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Plani Participações

01/01/2019

Relação com o emissor

Sócios da Plani são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

A ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados, bem como os legalmente previstos, poderá ensejar a rescisão do presente instrumento,
ficando essa rescisão entretanto, única e exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) gravação do respectivo Imóvel; (ii) desapropriação do
Imóvel; (iii) abandono do imóvel ou descaso manifesto da LOCATÁRIA pela sua conservação; (iv) impedimento de vistoria do imóvel pela
LOCATÁRIA ou (v) o descumprimento de qualquer disposição deste instrumento que não seja suprida, depois de recebida notificação da outra parte
concedendo 30 (trinta) dias para reparar a falta.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

T.J.K. Administração Imobiliária Lida.

01/03/2015

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

Garantia e seguros

N/A

316.513,00

3.420.000,00

Saldo existente

212.058,00

0,00

Montante (Reais)

N/A

N/A

Duração

96 meses

Encerrado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

O presente contrato rescindir-se-á , de pleno direito, independentemente da notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, se: a) O Locatario
deixar de pagar dois aluguéis mensais, impostos, taxas ou demais encargos, em seus respectivos vencimentos; b) Qualquer das partes contratantes
infringir as clausulas deste contrato ou normas legais; c) Se o imóvel objeto deste contrato que for desapropriado, nenhuma indenização será devida
ao Locatário por parte do Locador, cabendo àquele a faculdade de pleitear tutela de seus direitos junto ao poder público expropriante.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Locação de Imóvel não Residencial

Clínicas diversas

02/01/2015

Relação com o emissor

Controlada indireta

Objeto contrato

Araras, Censo Imagem Diagnóstico, Clínica Delfin, Ecoclínica, Imagem Centro Diagnósticos Grupo Gold, Multiscan, Nucleminas Medicina Nuclear,
Plani, Rio Claro Medicina Diagnóstica, Setra Prestação de Serviços Radiológicos, UMDI, Montes Claros Medicina Diagnostica

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito e independente de qualquer interpelação judicial, pela Parte que houver sofrido o inadimplemento
de qualquer obrigação prevista neste Contrato, bastando que, para tanto, a Parte inadimplente seja notificada por escrito, salvo, quando possível, se
sanado o inadimplemento em até 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação escrita enviada à Parte inadimplente.

Natureza e razão para a operação

(i) Compartilhamento, entre as partes, das atividades de Back Office a serem realizadas pelo CSC e Holding; (ii) Compartilhamento, entre as partes,
das atividades de Call Center, e (iii) a fixação do critério adequado de rateio, entre as partes, das despesas comuns.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contrato de compartilhamento e rateiro de custos comuns

TJK Renda Imobiliária Fundo de Investimento

30/06/2021

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis Não Residenciais

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

11.103.177,00

159.393.581,00

Saldo existente

11.587.452,00

13.804.450,00

Montante (Reais)

N/A

N/A

Duração

12 meses, prorrogado

185 meses

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

SIM

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

Na hipótese de a LOCATÁRIA vir a manifestar a intensão de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo, a seu exclusivo critério, sempre
formalmente e por meio de correspondência específica endereçada à LOCADORA com, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias de antecedência,
prazo este compreendido entre a data do recebimento pela LOCADORA da manifestação enviada pela LOCATÁRIA, informando a rescisão
antecipada, e a efetiva desocupação do IMÓVEL. Caso a rescisão ocorra antes de maio de 2026, a LOCATÁRIA pagará à LOCADORA na data do
efetivo recebimento do IMÓVEL pela LOCADORA, a título de multa por rescisão antecipada, o valor equivalente a 10 (dez) aluguéis vigentes à
época. Caso a rescisão ocorra após maio de 2026, o valor da multa por rescisão antecipada será proporcional ao período de cumprimento do
contrato, obrigando-se, ainda, a pagar integralmente os aluguéis mensais e encargos da locação até a data do efetivo recebimento do IMÓVEL pela
LOCADORA. A rescisão antecipada de que este item 2.2 poderá ser manifestada pela Locatária de forma independente, ou seja, em relação a
qualquer um dos Imóveis, caso em que o Contrato permanecerá em pleno vigor em relação aos demais Imóveis. O pagamento da multa aqui
estabelecida será devido e calculado sobre o valor da locação do referido Imóvel objeto da devolução antecipada.

Natureza e razão para a operação

Locação de imóvel não-residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Prata Ramos Empreendimentos Ltda.

21/05/2021

Relação com o emissor

Sócios da Prata Ramos são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

O presente contrato ficará extinto de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
LOCATÁRIA direito a qualquer indenização, nos seguintes casos: (i) desapropriação total do Imóvel, indêncio ou sinistro, ou qualquer outro fato de
força maior que impossibilite a utilização substancial do Imóvel. (ii) decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência da LOCATÁRIA,
hipótese em que o imóvel não será arrecadado.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Maksoud & Filhas Administradora de Imóveis

01/10/2016

Relação com o emissor

Sócios da Maksoud são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóveis não Residenciais

2.744.674,00

6.988.851,00

Saldo existente

580.595,00

2.382.533,00

Montante (Reais)

N/A

N/A

Duração

72 meses

180 meses

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

A ocorrência de um dos eventos abaixo relacionados, bem como os legalmente previstos, poderá ensejar a rescisão do presente instrumento,
ficando essa rescisão entretanto, única e exclusivamente, a critério da Parte prejudicada: (i) gravação do respectivo Imóvel; (ii) desapropriação do
Imóvel; (iii) abandono do imóvel ou descaso manifesto da LOCATÁRIA pela sua conservação; (iv) impedimento de vistoria do imóvel pela
LOCATÁRIA ou (v) o descumprimento de qualquer disposição deste instrumento que não seja suprida, depois de recebida notificação da outra parte.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

Montes Claros Medicina Diagnostica

19/01/2015

Relação com o emissor

Outras partes relacionas

Objeto contrato

Compra e venda de equipamento hospitalar

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Transferência de equipamentos para a Unidade Montes Claros (Inativa).

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Compra e venda de equipamentos

Clínicas diversas

31/12/2021

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Juros a receber sobre capital próprio

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Juros a receber sobre capital próprio

Posição contratual do emissor

Outra

1.235.000,00

385.000,00

Saldo existente

N/A

385.000,00

Montante (Reais)

R$1.238.000,00

N/A

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

NÃO

0,000000

N/A

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Especificar

Juros a receber sobre capital próprio. Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; Serviços De Radiologia São Judas Tadeu Ltda; Rede Brasileira de
Diagnósticos SP

T.J.K. Administração Imobiliária Ltda.

14/11/2014

Relação com o emissor

Sócios da TJK são acionistas da Companhia

Objeto contrato

Locação de Imóvel não Residencial

Garantia e seguros

Fiança (Companhia como fiadora)

Rescisão ou extinção

Na hipótese de a LOCATÁRIA vir a manifestar a intenção de rescindir esta locação antecipadamente, poderá fazê-lo formalmente por meio de
correspondência específica endereçada à LOCADORA com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência, prazo este compreendido entre a data
do recebimento pela LOCADORA da manifestação enviada pela LOCATÁRIA, informando a rescisão antecipada, e a efetiva desocupação do
IMÓVEL. Neste caso, a LOCATÁRIA pagará à LOCADORA na data do efetivo recebimento do IMÓVEL pela LOCADORA, a título de multa por
rescisão antecipada, o valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, proporcional ao período de cumprimento do contrato, obrigando-se,
ainda, a pagar integralmente os aluguéis mensais e Encargos da Locação até a data do efetivo recebimento do IMÓVEL pela LOCADORA. Fica
desde já ajustado que, caso a LOCATÁRIA venha a rescindir antecipadamente esta locação, sem formalizar tal intenção à LOCADORA ou, na
hipótese de formalização, não respeitar o prazo disposto na Cláusula 16.2 acima, pagará à LOCADORA, na data da efetiva entrega do IMÓVEL,
além da multa estabelecida, o valor equivalente aos aluguéis e Encargos da Locação do período não cumprido de aviso prévio.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel não Residencial

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Fiadora (Companhia como fiadora)

21.065.000,00

Saldo existente

0,00

Montante (Reais)

N/A

Duração

Encerrado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

0,000000
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(a)

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Para os fins da Política de Transação com Partes Relacionadas, será considerada uma "Situação de Conflito de Interesses"
quando uma pessoa ou um terceiro, mantendo qualquer forma de negócio com uma Parte Relacionada, se encontrar
envolvido em processo decisório em que tenha o poder de influenciar e/ou direcionar o resultado deste processo decisório,
assegurando um ganho e/ou benefício para si, algum Membro Próximo da Família, sociedade por ele controlada ou terceiro
com o qual esteja envolvido, ou ainda, esteja em situação que possa interferir na sua capacidade de julgamento, inclusive
por meio da utilização de cargo, função ou informações confidenciais.
No caso da Companhia, as Situações de Conflitos de Interesses incluirão aquelas nas quais os objetivos ou motivações dos
tomadores de decisão, por qualquer razão, possam não estar alinhados aos objetivos e aos interesses da Companhia, suas
Subsidiárias e seus acionistas em matérias específicas.
Tendo em vista o disposto acima, a Companhia busca, por meio da Política, assegurar que todas as decisões envolvendo a
Companhia que possam conferir um benefício privado a qualquer de seus acionistas, administradores, membros de comitês
de assessoramento, familiares, entidades ou pessoas a eles relacionadas, sejam tomadas com total lisura, respeitando o
interesse da Companhia, suas Subsidiárias e seus acionistas.
A Política visa a estabelecer normas e procedimentos para assegurar que, em Situações de Conflito de Interesses entre
Partes Relacionadas, as decisões da Companhia sejam tomadas visando aos interesses e objetivos da Companhia e de todos
os acionistas, dando a adequada transparência a toda e qualquer Situação de Conflito de Interesses.
Sempre que uma Pessoa Chave da administração da Companhia tiver interesse conflitante com o da Companhia, tal Pessoa
Chave deverá deixar de participar do processo decisório envolvendo a operação social, negócio ou transação que representar
uma Situação de Conflito de Interesses, manifestando imediatamente seu conflito de interesses.
(i)

A ausência de manifestação voluntária de uma Pessoa Chave da administração da Companhia com relação à

existência de uma Situação de Conflito de Interesses será considerada uma violação aos princípios de governança corporativa
e a esta Política, devendo tal ato ser levado ao conhecimento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, que emitirá opinião a respeito da conveniência e recomendação, aos órgãos competentes da administração da
Companhia, acerca da aplicação de eventuais penalidades.
(ii)

Sem prejuízo do previsto acima, qualquer pessoa poderá manifestar-se e informar ao Comitê de Transações com

Partes Relacionadas acerca da existência de uma Situação de Conflito de Interesses envolvendo uma Pessoa Chave da
administração da Companhia.
(iii)

Tratando-se de Pessoa Chave que seja membro integrante de órgão colegiado da Companhia, este deve ausentar-

se das discussões sobre o tema e abster-se de votar, bem como absterse de manifestar- se, influenciar ou interferir de
qualquer forma no respectivo processo decisório.
a. Se, dentre as matérias discutidas em determinada reunião de tal órgão colegiado, existirem outras matérias que não
ensejem uma Situação de Conflito de Interesses envolvendo uma Pessoa Chave, a respectiva Pessoa Chave poderá
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exclusivamente participar na discussão e votação da matéria que não ensejar uma Situação de Conflito de Interesses.
b. A manifestação da existência da Situação de Conflito de Interesses e a subsequente abstenção da Pessoa Chave envolvida
deverão constar expressamente da ata da respectiva reunião do órgão colegiado, com descrição detalhada da natureza e da
extensão da Situação de Conflito de Interesses. Poderá a Pessoa Chave envolvida solicitar ao secretário da reunião que seja
incluída uma declaração onde conste sua abstenção na discussão e na votação de determinada matéria, constando ainda o
local, data e hora da reunião realizada e outras informações que possam identificar a matéria discutida ou identificar a
respectiva reunião. A deliberação tomada com o voto da Pessoa Chave envolvida acerca de qualquer aspecto relacionado a
uma Situação de Conflito de Interesses será anulável.
(iv) No caso de Pessoa Chave que não seja membro integrante de órgão colegiado da Companhia, tal Pessoa Chave deverá,
com relação à determinada Situação de Conflito de Interesses em que esteja envolvida, abster-se de se manifestar,
influenciar ou interferir no respectivo processo decisório. A Pessoa Chave envolvida deverá mencionar e informar a existência
da Situação de Conflito de Interesses ao Comitê de Finanças e ao órgão colegiado competente, descrevendo a natureza e a
extensão da respectiva Situação de Conflito de Interesses. O registro da existência da Situação de Conflito de Interesses
deverá ser feito por escrito e deverá constar na forma de anexo à nota técnica de deliberação do assunto a ser aprovado
pelo órgão colegiado competente.
Além da Política de Transação com Partes Relacionadas, o Código de Ética e Conduta da Companhia, reformulado e aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia em 28 de março de 2022, traz diretrizes sobre conflito de interesses,
estabelecendo, por exemplo, colaboradores da Alliar e/ou de suas subsidiárias devem declarar-se impedidos de participar de
qualquer decisão que implique conflito de interesse, tais como
(i)

ter participação individual ou familiar (em ‘familiar’ entendam-se pais, irmãos cônjuges e filhos), nos negócios de

qualquer fornecedor ou cliente da Alliar e/ou de suas subsidiárias, salvo autorização do Conselho de Administração da Alliar;
e
(ii)

ter participação substancial, individual ou familiar, em uma organização que faça negócios com a Alliar e/ou com

suas subsidiárias, exceto com relação a ações de companhias abertas, detidas por colaboradores para fins de investimento
pessoal.
Outros potenciais conflitos de interesse podem incluir a viabilização de negócios que envolvam familiares; a posse de
interesse financeiro ou participação direta ou indireta em empresas de fornecedores ou de concorrentes; a utilização em
benefício próprio de oportunidades comerciais ou financeiras devido a conhecimento ou vantagem proporcionado por
atividades exercidas pela Alliar e/ou de suas subsidiárias, e que possa prejudicar seus negócios.
(b) Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório

adequado
Em caso de conflitos de interesses, a Companhia adota as práticas de governança previstas pela legislação vigente, bem
como as normas estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado da B3, bem como das regras da Comissão de Valores
Mobiliários (qual seja, obrigação de divulgação de operações com partes relacionadas), além dos mecanismos previstos na

PÁGINA: 300 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 27/08/2020,
conforme reformada em 28 de março de 2022.
A Lei das Sociedades por Ações, por exemplo, proíbe expressamente os acionistas e administradores da Companhia de
votarem em Assembleias Gerais ou intervirem em qualquer operação em que exista conflito entre os seus interesses e os da
Companhia. Entende-se por negócios celebrados em conflito de interesses aqueles não celebrados em condições normais de
mercado, havendo benefício à parte relacionada e possibilidade de causar dano ou prejuízo à Companhia. A deliberação
tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é anulável; o acionista
responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido. Em especial,
o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações normatiza o exercício ao direito de voto dos acionistas em assembleia geral, bem
como regula a responsabilidade do acionista controlador na sociedade.
Em observância aos preceitos da boa governança e Regulamento do Novo Mercado, em novembro de 2013, a Companhia
formalizou e aprovou Código de Conduta, no qual são consolidadas as diretrizes e normas de comportamento balizadores da
conduta dos colaboradores, parceiros de negócios, prestadores de serviços e fornecedores, formando compromissos éticos
da Companhia e do relacionamento desta com o mercado. Em 28 de março de 2022, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou uma nova versão do Código de Conduta e Ética da Companhia.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 16 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Quantidade total de ações
(Unidades)

118.292.816

0

118.292.816

118.292.816

0

118.292.816

0,00

30.000.000

0

30.000.000

603.433.970,99

114.898.767

0

114.898.767

100.836.118

0

100.836.118

0,00

30.000.000

0

30.000.000

603.433.970,99

114.898.767

0

114.898.767

30.000.000

0

30.000.000

635.371.970,99
Capital Integralizado

08/05/2017
Tipo de capital

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

634.935.970,99
Capital Autorizado

08/05/2017
Tipo de capital

Capital Subscrito

26/10/2016
Tipo de capital

Capital Integralizado

26/10/2016
Tipo de capital

323.054.294,99
Capital Autorizado

26/10/2016
Tipo de capital
04/10/2016
Tipo de capital
26/08/2016

Prazo de integralização

Capital Subscrito

08/05/2017
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Valor do capital (Reais)

Capital Emitido

Capital Autorizado
0,00
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Data de
deliberação
16/01/2013

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
16/01/2013

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

8.977.169,20

Subscrição
particular

334.966

334.972

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
669.938

100,00000000

Fator cotação

13,40

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

334.972

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Serviços de Radiologia São Judas Tadeu Ltda.”, CNPJ nº 18.489.336/0001-25.

05/03/2013

05/03/2013

Assembleia Geral

1.542.821,40

Subscrição
particular

50.418

50.420

100.838

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

50.420

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.”, CNPJ nº 05.025.888/0001-30.

26/04/2013

26/04/2013

Assembleia Geral

1.815.027,60

Subscrição
particular

81.453

82.063

163.516

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

305

PNB

81.758

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.As ações ordinárias e as ações preferenciais classe ‘A’ integralizadas pelos seus subscritores em até 24
meses, em moeda corrente nacional ou em bens, conforme acordado entre o subscritor e a Companhia. As ações preferenciais classe ‘B’ foram integralizadas por seu subscritor no ato, em moeda corrente
nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), creditada na conta bancária da Companhia.

Forma de integralização
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Data de
deliberação
13/06/2013

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
13/06/2013

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

15.000.000,00

Subscrição
particular

490.196

490.196

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
980.392

100,00000000

Fator cotação

15,30

R$ por Unidade

15,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

490.196

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas na sociedade “Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem S.A.”, CNPJ nº 58.476.052/0001-19.

01/07/2013

01/07/2013

Assembleia Geral

3.024.045,00

Subscrição
particular

98.827

98.823

197.650

100,00000000

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

98.823

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas nas sociedades (i) “Pró Imagem Ltda.”, CNPJ/MF nº 00.569.926/0001-00; (ii) “Pró R.M. Diagnósticos Avançados Ltda.”, CNPJ/MF
nº 09.298.572/0001-73; (iii) “Pró Ressonância Ltda.”, CNPJ/MF nº 07.779.404/0001-74; e (iv) “Pró Imagem Exames Complementares Ltda.”, CNPJ/MF nº 02.768.662/0001-31.

10/10/2013

10/10/2013

7.000.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

11/10/2013

10.816.120,80

Subscrição
particular

353.467

353.469

706.936

100,00000000

15,30

R$ por Unidade

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
11/10/2013

Assembleia Geral

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Critério para determinação do
preço de emissão

Quantidade ação por classe (Unidades)
353.469
Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade dos subscritores detidas nas sociedades (i) “Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda.”, CNPJ/MF nº 31.752.272/0001-71; e (ii) “Centro de Diagnóstico por
Imagem de Vila Velha Ltda.”, CNPJ/MF nº 01.483.359/0001-20.

25/10/2013

25/10/2013

Assembleia Geral

0,00

Subscrição
particular

0

96.434

96.434

100,00000000

9,54

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNB

96.434

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional, à vista ou em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, pagas todo dia 28 (vinte e oito) de cada mês, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em
conta bancária de titularidade da Companhia.

05/12/2013

05/12/2013

Assembleia Geral

668.433,00

Subscrição
particular

33.422

0

33.422

100,00000000

20,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

Forma de integralização

Mediante conferência de quotas sociais de titularidade do subscritor detidas nas sociedades (i) “Nuclear Medcenter Ltda.”, CNPJ/MF nº 65.137.457/0001-98; e (ii) “Científica Tecnograma Ltda.”, CNPJ/MF nº
65.180.093/0001-29.

14/11/2014

14/11/2014

Assembleia Geral

55.320.858,81

Subscrição
particular

20.246.289

20.246.290

40.492.579

100,00000000

1,36

R$ por Unidade

100,00000000

10,18

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

20.246.290

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério apurado no laudo de avaliação elaborado por Gilson Takechi Nakamura, Cintia Mayume Sakaue e Hiroshi Sakauê.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade TJK Participações em Saúde S.A., CNPJ/MF nº 19.276.513/0001-58.

05/03/2015

05/03/2015

Assembleia Geral

1.696.588,62

Subscrição
particular

0

166.659

166.659

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
166.659
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional, à vista ou em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, pagas todo dia 28 (vinte e oito) de cada mês, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em
conta bancária de titularidade da Companhia.

20/10/2015

Reunião do
Conselho de
Administração

03/11/2015

24.000.002,64

Subscrição
particular

1.840.491

0

1.840.491

100,00000000

13,04

R$ por Unidade

100,00000000

16,36

R$ por Unidade

0,40383496

12,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional em 2 (dois) dias úteis, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) a ser creditada em conta bancária de titularidade da Companhia.

10/03/2016

10/03/2016

Assembleia Geral

23.805.591,77

Subscrição
particular

3.099.712

7.084.810

10.184.522

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

5.128.125

PNC

1.956.685

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade DELFPARS.A., CNPJ/MF sob o nº13.439.585/0001-92.

26/08/2016

26/08/2016

Assembleia Geral

1.309.896,00

Subscrição
particular

0

109.158

109.158

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNB

Quantidade ação por classe (Unidades)
109.158

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado com base no critério estabelecido no inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976.

Forma de integralização

Mediante conferência de ações de titularidade do subscritor detidas na sociedade DELFPARS.A., CNPJ/MF sob o nº13.439.585/0001-92.
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

04/10/2016

Conselho de
Administração

Data emissão
04/10/2016

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

0,06

Subscrição
particular

988.798

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
988.798

0,00000000

Critério para determinação do
preço de emissão

N/A.

Forma de integralização

ediante o exercício dos Bônus de Subscrição nº 06 de emissão da Companhia, representados pelos certificados nº 6.01 ao 6.06, de titularidade dos acionistas subscritores

26/10/2016

Conselho de
Administração

26/10/2016

279.069.780,00

Subscrição
particular

13.953.489

0

13.953.489

0,00000001

Critério para determinação do
preço de emissão

N/A

Forma de integralização

Mediante o exercício dos Bônus de Subscrição nº 06 de emissão da Companhia, representados pelos certificados nº 6.01 ao 6.06, de titularidade dos acionistas subscritores

08/05/2017

Conselho de
Administração

08/05/2017

31.938.000,00

Subscrição
particular

3.394.049

0

3.394.049

0,00000000

Fator cotação

0,00

R$ por Unidade

20,00

R$ por Unidade

9,41

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização

Mediante o exercício dos Bônus de Subscrição detido pelo IFC, que deu em moeda corrente nacional, com a conversão do empréstimo concedido pelo IFC à Companhia no valor de US$10.000.000,00 (dez
milhões de dólares), nos termos do IFC Rights Agreement celebrado em 2 de maio de 2013.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, tendo em vista que não houve reduções do capital social da Companhia nos últimos 3 (três) exercícios
sociais e no exercício social corrente.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou redução do capital social nos últimos 3 (três) exercícios
sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Em 27 de outubro de 2016, foi lançada a oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 33.709.880
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, compreendendo: (i) a distribuição
primária de 13.953.489 ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de
19.756.391 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”),
considerando as Ações Adicionais, realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), dentro
do limite de capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia, ao preço de R$20,00 por Ação, perfazendo o
montante de R$674.197.600,00.
Em 28 de abril de 2017 o IFC exerceu os seus direitos decorrentes do bônus de subscrição emitido pela Companhia, em seu
favor, em 31 de março de 2013. Com o exercício do direito de subscrição: (i) o IFC subscrveu ações ordinárias de emissão
Companhia, ao preço de R$9,41 por ação (“Ações IFC”); e (ii) o IFC integralizou as Ações IFC por meio da conversão do
empréstimo concedido à Companhia no valor de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares), nos termos do IFC Rights
Agreement celebrado em 2 de maio de 2013, o que resultou numa redução da linha “Empréstimos e Financiamentos” da
rubrica Passivo Não Circulante do balanço da Companhia. As Ações IFC foram emitidas pela Companhia dentro do capital
autorizado.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

De acordo com a Lei das S.A., o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas
seguintes circunstâncias: (i) cisão, (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório, (iii) mudança do
objeto social, (iv) fusão ou incorporação em outra sociedade, (v) participação em um grupo de
sociedades (vi) incorporação de ações, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A. por outra
sociedade brasileira, de modo a tornar a Companhia uma subsidiária integral da incorporadora, e
(vii) aquisição do controle de outra sociedade por um preço que exceda determinados limites
previstos em lei. O direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da
publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. No
caso de exercício do direito de retirada, os acionistas terão o direito de receber o valor patrimonial
de suas ações, com base no último balanço aprovado pela assembleia geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos assegurados às ações que não decorram de lei somente poderão ser modificados
mediante aprovação em assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu
exercício, na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.

Outras características
relevantes

Vide item 18
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas. Não obstante, há
previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de oferta pública, conforme listadas abaixo:
I.

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão onerosa de direitos de subscrição
de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações), nos termos e condições
previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Adicionalmente, na hipótese de
ocorrer alienação de controle da Companhia nos 12 (doze) meses subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o
acionista controlador alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas
que detinham ações de emissão da Companhia, na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Novo
Mercado: (i) a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado;
ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente
atualizado e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações.

II.

A saída voluntária do Novo Mercado pela Companhia será precedida de OPA, salvo na hipótese prevista no artigo 20
do Estatuto Social. Caso a saída voluntária seja precedida de OPA, essa deverá observar os procedimentos previstos
na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro
de companhia aberta. Adicionalmente, esta OPA deve observar os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser
justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da Companhia, na forma estabelecida na legislação
societária; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

PÁGINA: 313 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
A Lei das Sociedades por Ações e o estatuto social da Companhia facultam à Assembleia Geral o direito de suspender o
exercício dos direitos dos acionistas. Além desta previsão, o estatuto social da Companhia não estabelece mais nenhuma
exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2021

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

30/03/2021

Ações

30/06/2021

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.593.428

11,74

8,35 R$ por Unidade

10,06

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

13.149.377

13,30

8,76 R$ por Unidade

10,27

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

15.487.484

15,70

9,26 R$ por Unidade

11,57

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

17.284.777

19,08

11,30 R$ por Unidade

15,34

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.716.495

12,29

9,68 R$ por Unidade

11,09

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

9.402.283

12,60

10,10 R$ por Unidade

11,26

30/06/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.584.642

13,32

8,25 R$ por Unidade

10,08

30/03/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.927.803

22,96

8,93 R$ por Unidade

18,50

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

30/03/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.330.343

15,73

12,96 R$ por Unidade

14,77

30/06/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.981.263

15,06

13,09 R$ por Unidade

14,20

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.148.161

19,18

14,08 R$ por Unidade

16,76

30/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.035.327

19,31

16,76 R$ por Unidade

18,10

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2021

Ações

30/12/2021

Ações

Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

30/12/2020

Ações

30/09/2020

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Data de emissão

15/07/2019

Quantidade
(Unidades)

35.000

Valor total
(Reais)

350.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

295.180.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias
corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13
e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, assim definidos no artigo
9º-B da Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme em vigor,
observadas as suas exceções.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta
facultativa de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento
das Debêntures resgatadas, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem
distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar
o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares. O valor a ser pago em
relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão
à Oferta Facultativa de
Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (a) dos respectivos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização
da respectiva série ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior ou a
Data da Amortização da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a
data do efetivo pagamento; e, (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser
oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures
serão integralmente utilizados, no âmbito dos negócios de gestão ordinária da
Emissora, (i) para pagamento do preço da aquisição facultativa das debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 1ª (primeira) série da 1ª
(primeira) emissão da Emissora (‘Debêntures da Primeira Série da Primeira Emissão”) e
das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª
(segunda) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“Debêntures da Segunda Série
da Primeira Emissão” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série da Primeira
Emissão, “Debêntures da Primeira Emissão”) para consequente cancelamento das
Debêntures da Primeira Emissão que forem objeto da aquisição facultativa, pela
Emissora, para fins de alongamento do perfil de endividamento da Emissora; e (ii) o
saldo, se houver, para reforço do capital de giro da Emissora. Amortização das
Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em razão da ocorrência de qualquer das
hipóteses de Vencimento Antecipado, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
será amortizado anualmente, em 4 (quatro) parcelas, a partir do 3º (terceiro) ano
contado da Data de Emissão, sendo a primeira parcela devida em 15 de julho de 2022,
inclusive, e a última na Data de Vencimento, em 15 de julho de 2025.

Valor mobiliário

Debêntures

Data de emissão

01/09/2017
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Quantidade
(Unidades)

27.000

Valor total
(Reais)

270.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias
corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13
e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, assim definidos no artigo
109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado
o disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, (i) a partir do 13º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 1º de outubro de 2018, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures da Primeira Série e/ou (ii) a partir do 19º mês a contar da
Data de Emissão, ou seja, a partir de 1º de abril de 2019, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures da Segunda Série. A título de resgate antecipado, a
Companhia deverá pagar aos Debenturistas o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures a serem resgatadas, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro
rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento
dos Juros, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, acrescido de prêmio
equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures
serão destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo o pagamento de
dívidas.
A 1ª emissão de debêntures da Companhia foi integralmente quitada em 2020, sendo a
1ª série em 01 de setembro de 2020 e a 2ª série em 27 de outubro de 2020.

Valor mobiliário

Nota Comercial

Data de emissão

03/08/2017

Quantidade
(Unidades)

160

Valor total
(Reais)

25.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Notas Promissórias Comerciais somente poderão ser negociadas depois de
decorridos 90 (noventa) dias corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor,
conforme disposto no artigo 13 e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores
qualificados, assim definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto
de 2004, conforme alterada, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 4º da
Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a qualquer momento, a partir da
Data de Emissão, o resgate antecipado das Notas Promissórias Comerciais, de forma
unilateral e total, sendo vedado o resgate antecipado parcial, ou ainda o resgate de uma
única série, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, mediante o
pagamento do seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate, acrescido de
prêmio de resgate previsto nas cártulas das Notas Promissórias Comerciais.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos captados mediante a colocação das Notas
Promissórias foram destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo
pagamento de dívidas.
As notas promissoras foram quitadas pela Companhia em 2017 (1ª série), 2018 (2 ª, 3 ª,
4 ª e 5 ª séries) e 2019 (6 ª, 7 ª e 8 ª séries).
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
4

Investidores Institucionais
5

24
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As ações ordinárias de emissão da Companhia são admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da B3.
As debêntures de emissão da Companhia são admitidas à negociação no mercado secundário por meio da
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui
valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui
valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

1ª emissão de notas promissórias comerciais
Em 3 de agosto de 2017, foram emitidas 160 (cento e sessenta) notas promissórias comerciais, em 8 (oito) séries, para
distribuição pública no mercado de capitais brasileiro, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”). A referida emissão de notas promissórias totalizou R$25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais), com prazo de vencimento de (a) 90 (noventa) dias para a primeira série; (b) 180 (cento
e oitenta) dias para a segunda série; (c) 270 (duzentos e setenta) dias para a terceira série; (d) 360 (trezentos e sessenta)
dias para a quarta série; (e) 450 (quatrocentos e cinquenta) dias para a quinta série; (f) 540 (quinhentos e quarenta)
dias para a sexta série; (g) 630 (seiscentos e trinta) dias para a sétima série; e (h) 720 (setecentos e vinte) dias para a
oitava série e remuneração correspondente a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede
mundial de computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,00% (dois
inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento.
Os recursos obtidos com a Oferta Restrita foram destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo pagamento
de dívidas.
As notas promissoras foram quitadas pela Companhia em 2017 (1ª série), 2018 (2 ª, 3 ª, 4 ª e 5 ª séries) e 2019 (6 ª,
7 ª e 8 ª séries).
1ª emissão de debêntures
Em 1º de setembro de 2017, foram emitidas 27.000 (vinte e sete mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,
em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição pública no mercado de capitais brasileiro, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”). A referida
emissão de debêntures totalizou R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), com prazo de vencimento de
(a) 3 (três) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1 de setembro de 2020, para a primeira
série; e (b) 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1 de setembro de 2022, para a
segunda série e remuneração correspondente a (i) 116,00% (cento e dezesseis inteiros por cento) das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível
em sua página na rede mundial de computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo
pagamento, para a primeira série; e (ii) 118,00% (cento e dezoito inteiros por cento) da Taxa DI, calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo
pagamento, para a segunda série. Os recursos obtidos com a Oferta Restrita foram destinados ao reforço de capital da
Companhia, incluindo pagamento de dívidas.
A 1ª emissão de debêntures da Companhia foi integralmente quitada em 2020, sendo a 1ª série em 01 de setembro de
2020 e a 2ª série em 27 de outubro de 2020.
2ª emissão de debêntures
Em 15 de julho de 2019, foram emitidas 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em
três séries, da espécie quirografária, para distribuição pública no mercado de capitais brasileiro, com esforços restritos
de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”). A referida emissão de
debêntures totalizou R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), com prazo de vencimento de 6 anos,
vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2025, e remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) acrescida de uma sobretaxa de 1,10% (um inteiro e dez
centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização das
Debêntures da respectiva série ou a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior ou a Data da Amortização
Extraordinária das Debêntures da respectiva série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo

PÁGINA: 323 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

pagamento. Os recursos obtidos com a Oferta Restrita têm como destinação o reforço de capital da Companhia, incluindo
o alongamento do perfil de endividamento da Companhia.
Em 07 de agosto de 2019, a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular
de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centro de Imagem Diagnósticos S.A.”, por meio do
qual (i) foi refletido o resultado final do Procedimento de Bookbuilding, isto é, quantidade final de Debêntures emitida
em cada uma das 3 (três) séries de Debêntures, bem como o Valor Total da Emissão, tendo sido realizados, para tanto,
todos os ajustes necessários à Escritura de Emissão, (ii) foi alterada a redação das Cláusulas 2.2.1 e 2.3.2 da Escritura
de Emissão em decorrência de eventos já realizados; e (iii) foi alterada a redação das Cláusulas 5.7.1 e 14.1.3 da Escritura
de Emissão e excluídas as Cláusulas 5.7.2 e 14.1.4 da Escritura de Emissão em razão da substituição do Banco Liquidante
e do Escriturador (conforme definidos na Escritura de Emissão).
Em 25 de novembro de 2020, foi realizada a Assembleia Geral dos Debenturistas da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª
(terceira) séries da Segunda Emissão, por meio da qual os titulares das Debêntures em Circulação (conforme definido na
Escritura de Emissão) (i) aprovaram a alteração de determinadas características e condições das Debêntures previstas
na Escritura de Emissão (“AGD Renegociação”), bem como (ii) autorizaram a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, a celebrar o Segundo Aditamento a fim de refletir tais deliberações, o que aconteceu em 02 de fevereiro de
2021.
Em 1 de abril de 2022, foi realizada Assembleia Geral dos Debenturistas da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira)
séries da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia (“AGD”), na qual presentes os titulares das
debêntures em circulação representando 95,68% da posição atual dos debenturistas, nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da
Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Companhia, conforme aditado (“Escritura de
Emissão”), aprovaram o consentimento prévio para a transferência de ações ordinárias de emissão da Companhia e a
potencial alteração do controle acionário direto da Companhia para o Fonte de Saúde Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, de forma que a potencial alteração de controle não seja considerada um Evento de
Vencimento Antecipado Não Automático, nos termos da Cláusula 8.2.1, item “(xvi)” da Escritura de Emissão.
Em 26 de abril de 2022, foi realizada a Assembleia Geral dos Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, em 3 Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da
Companhia (“Assembleia”), na qual foram aprovadas: (i) a ratificação da aprovação dos termos e condições deliberados
por meio de Assembleia Geral de Debenturistas realizada em primeira convocação em 1 de abril de 2022 (“AGD
Alienação”), com o detalhamento das alterações das obrigações da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures da Companhia
(“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta Restrita”, respectivamente) na forma disposta na ata da AGD Alienação, bem como
na Proposta de Administração disponibilizada pela Companhia; (ii) a celebração e assinatura do aditamento da Escritura
de Emissão e dos demais documentos da Emissão que se façam necessários para refletir as deliberações da AGD
Alienação, nos termos descritos na ata da Assembleia; e (iii) a autorização à Companhia, em conjunto com a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures, a tomar todas as
medidas e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia,
incluindo, mas não se limitando, o aditamento à Escritura de Emissão e os registros necessários. Considerando que a
operação de alteração do controle acionário direto da Companhia foi consumada no dia 14 de abril de 2022, as alterações
das obrigações da Emissão na forma disposta na ata da AGD Alienação passarão a vigorar a partir desta data, conforme
divulgado na Proposta de Administração (Data de Exigibilidade). As deliberações aprovadas na Assembleia não
impactarão quaisquer outros direitos e obrigações das partes dos documentos relacionados à Escritura de Emissão e
demais documentos celebrados no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Os recursos provenientes da 2ª emissão de debêntures têm como destinação (i) o pagamento do preço da aquisição
facultativa das debêntures, da 1ª série e da 2ª série da 1ª emissão, para consequente cancelamento das referidas
Debêntures da Primeira Emissão que foram objeto da aquisição facultativa, pela Companhia, para fins de alongamento
do perfil de endividamento da Emissora; e (ii) o saldo, para reforçar do capital de giro da Companhia.
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição

(b)

Não houve desvios relevantes quanto a aplicação dos recursos e a proposta de aplicação divulgadas no prospecto.

(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou quaisquer ofertas públicas de aquisição de ações de emissão
de terceiros nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 e no exercício social corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 18 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
27/05/2021

27/05/2021 à
25/11/2022

623.377,00 Ordinária

1.730.000

3,950000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Podendo ser adquiridas pela Companhia até 1.730.000 (um milhão, setecentas e trinta mil) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, para (i) viabilizar a concessão de ações restritas
no âmbito de plano(s) de remuneração baseada em ações da Companhia; (ii) eventual pagamento de valor de aquisições de empresas, observada a regulamentação aplicável e (iii) manutenção em tesouraria e posterior alienação
e/ou cancelamento, sem redução de capital, pelo período de 18 (dezoito) meses a contar desta data.

04/06/2019

04/06/2019 à
30/11/2020

620.448,00 Ordinária

1.000.000

2,150000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Poderão ser adquiridas pela Companhia até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão.
Recursos a serem utilizados: A aquisição de ações no contexto do Programa de Recompra ocorrerá mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta "Reserva de Capital" da Companhia.
O objetivo da Companhia com o Programa de Recompra é (i) o de viabilizar a concessão de ações restritas no âmbito de plano(s) de remuneração baseada em ações da Companhia, (ii) o de viabilizar o pagamento de parte do valor
de aquisições de empresas em linha com o plano de expansão da Companhia já divulgado ao mercado, observada a regulamentação aplicável; e (iii) para manutenção em tesouraria, para posterior cancelamento ou alienação das
ações no mercado.

31/10/2017

01/11/2017 à
22/05/2019

609.002,00 Ordinária

1.000.000

2,240000

280.000

13,89 R$ por Unidade

28,000000

Poderão ser adquiridas pela Companhia até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão.
Recursos a serem utilizados: A aquisição de ações no contexto do Programa de Recompra ocorrerá mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta ”Reserva de Capital” da Companhia.
O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e utilização (i) no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2016, conforme alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de outubro de 2016; e (ii) no âmbito de aquisições de empresas em linha com o plano
de expansão da Companhia já divulgado ao mercado, observada a regulamentação aplicável.

22/11/2016

23/11/2016 à
22/05/2018

597.922,00 Ordinária

1.000.000

2,230000

690.000

15,30 R$ por Unidade

69,000000

Poderão ser adquiridas pela Companhia até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão.
Recursos a serem utilizados: A aquisição de ações no contexto do Programa de Recompra ocorrerá mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta ”Reserva de Capital” da Companhia.

O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e utilização (i) no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2016, conforme alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de outubro de 2016; e (ii) no âmbito de aquisições de empresas em linha com o plano
de expansão da Companhia já divulgado ao mercado, observada a regulamentação aplicável.

PÁGINA: 328 de 341

Formulário de Referência - 2022 - CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.

Versão : 11

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2021
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
18.961
1.000.000

12,25

422.753

11,90

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
596.208
0,000000%

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

5.900
13.061

13,01

Quantidade alienada

0

13,01

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

18.961
0,016029%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

231.227

Quantidade adquirida

244.500

17,32

Quantidade alienada

469.827

17,32
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
5.900
0,004988%
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Quantidade
(Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

18.961

14,56

Quantidade adquirida

1.000.000

12,25

Quantidade alienada

(422.753)

11,90

Ações em Tesouraria
Quantidade Inicial (01.jan.2021)

Quantidade cancelada
Quantidade Final (31.dez.2021)
Relação valores mobiliários em circulação

0

0

596.208

12,57
0,504%
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

28/03/2022

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Acionistas Controladores, os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os Funcionários com
Acesso a Informação Privilegiada, os auditores independentes, os consultores e profissionais de
instituições integrantes do sistema de distribuição, que possam ter conhecimento de ato ou fato
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, ou, ainda,
membros de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, as Sociedades Controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo,
função ou posição no Acionista Controlador ou nas Sociedades Controladas ou Coligadas,
possam ter conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia e que tenha firmado o
Termo de Adesão

Principais características e locais de consulta
A Política está baseada nos seguintes princípios e objetivos: (i) coibir a utilização de Informações Privilegiadas sobre Ato ou Fato
Relevante relativo à Companhia, ou Informações Privilegiadas, em benefício das Pessoas Vinculadas em negociação com Valores
Mobiliários de emissão da Companhia; (ii) negociação de modo ordenado e dentro dos limites legais dos Valores Mobiliários de emissão
da Companhia, nos termos da Resolução CVM 44 e das políticas internas da Companhia; e (iii) coibir a prática de insider trading e de
qualquer outra forma de uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas, preservando a transparência
nas negociações de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. A Política pode ser consultada (i) na sede da Companhia; (ii) no
website da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) no website da Companhia (ri.alliar.com).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; (ii) o prazo em que estiver em curso a negociação pela Companhia de valores
mobiliários de sua própria emissão, com base em qualquer programa de recompra aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia; (iii) o período entre a data de deliberação do órgão
competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre capital próprio e
a publicação de seus respectivos editais e anúncios; e (iv) o prazo em que existir a intenção de
promover incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 20 que não tenham sido divulgadas nos
demais itens deste Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

A Companhia possui uma “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários”,
aprovada em reunião do Conselho de Administração datada de 28 de março de 2022.

Objetivos e Princípios
Tal Política tem como propósito estabelecer regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta e padrões: (i)
na divulgação de informações sobre ato ou fato relevante; e (ii) na negociação de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, bem como evitar o uso inadequado de Informações Privilegiadas, em todos os casos nos termos da Resolução
CVM 44. A Política pode ser consultada (i) na sede da Companhia; (ii) no website da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) no
website da Companhia (ri.alliar.com).
No que tange à divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, a Política está baseada nos seguintes princípios e
objetivos: (i) obediência à legislação específica, à regulação da CVM e de outros órgãos reguladores nacionais e
estrangeiros a que a Companhia possa estar sujeita; (ii) prestação de informações completas aos acionistas da Companhia
e aos investidores em geral; (iii) assegurar a disponibilidade ao mercado das informações que possam influir nas suas
decisões de investimento; (iv) assegurar que a divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da
Companhia seja correta, completa e continua, na forma prevista nesta Política e na regulação em vigor; (v) garantir ampla
e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante, observadas as disposições legais e regulamentação aplicáveis; (vi)
possibilitar acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da Companhia e aos investidores
em geral; (vii) zelar pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado; (viii) colaborar para a estabilidade e o
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro; e (ix) consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia
relativas a tais temas, aderindo às melhores práticas de relações com investidores.
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia a responsabilidade pela divulgação e comunicação de Ato
ou Fato Relevante à CVM e às Entidades do Mercado, assim como pela execução dos demais procedimentos previstos nesta
Política.
As Pessoas Vinculadas serão responsáveis por: (i) comunicar ao Diretor de Relações com Investidores todo e qualquer Ato
ou Fato Relevante de que tenham conhecimento e que presumam não ter ainda chegado ao conhecimento do Diretor de
Relações com Investidores; e (ii) verificar se, após a comunicação, o Diretor de Relações com Investidores tomou as medidas
previstas neste Política e na legislação e regulamentação aplicável com relação à divulgação dessas informações.
Ao receber informações sobre Ato ou Fato Relevante, inclusive, sem limitação, de Pessoas Vinculadas, o Diretor de
Relações com Investidores deverá promover sua divulgação, nos termos da Política.
Caso os Acionista(s) Controlador(es), diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, constatem a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação nos termos dessa Política, tais
pessoas deverão comunicar imediatamente o Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento à CVM, nos termos da
Resolução CVM 44.
O Diretor de Relações com Investidores deverá estabelecer e divulgar ao mercado, com antecedência compatível com os
padrões de mercado e de acordo com a regulamentação aplicável, especialmente o artigo 29 do Regulamento do Novo
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Mercado, as datas em que serão divulgados os resultados trimestrais, semestrais ou anuais, devidamente auditados ou com
revisão limitada, conforme o caso, da Companhia.

Exceção à Imediata Divulgação
Os Atos ou Fatos Relevantes poderão, em caráter excepcional, não ser divulgados quando o(s) Acionista(s) Controlador(es)
e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em risco o legítimo interesse da
Companhia, devendo obrigatoriamente ser adotados os procedimentos estabelecidos na Política com o propósito de
garantir o sigilo de tais informações.
Não obstante o previsto acima, o Diretor de Relações com Investidores divulgará imediatamente o Ato ou Fato Relevante
mantido em sigilo se a informação relevante se tornar conhecida, parcial ou totalmente, ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciada ou,
ainda, na hipótese de a CVM ou Entidades do Mercado decidirem pela divulgação.
O(s) Acionista(s) Controlador(es) ou os administradores deverão solicitar ao Diretor de Relações com Investidores, que
divulgue imediatamente o Ato ou Fato Relevante mantido em sigilo, em qualquer das hipóteses mencionadas acima.
Caso o Diretor de Relações com Investidores não tome as providências necessárias para a imediata divulgação referida
acima, caberá, conforme aplicável, ao(s) próprio(s) Acionista(s) Controlador(es) ou aos administradores, a adoção das
referidas providências.
O Diretor de Relações com Investidores deverá sempre ser informado de Ato ou Fato Relevante mantido sob sigilo, sendo
de sua responsabilidade, em conjunto com as demais pessoas que tiverem conhecimento de tal informação, zelar pela
adoção dos procedimentos adequados para a manutenção do sigilo.
Sempre que houver, por parte daqueles que tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante mantido em sigilo, dúvida
quanto à legitimidade da não divulgação da informação, a questão deverá ser submetida à CVM, na forma prevista nas
normas aplicáveis.

Acompanhamento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores verificar, diante da ocorrência de Ato ou Fato Relevante, o adequado
cumprimento da Política, informando imediatamente qualquer irregularidade ao Conselho de Administração.
Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas acima, que impliquem necessidade de divulgação de Ato ou Fato
Relevante mantido sob sigilo, ou da violação do sigilo de Ato ou Fato Relevante previamente a sua divulgação ao mercado,
deverá o Diretor de Relações com Investidores realizar investigações e diligências internas na Companhia, inquirindo as
pessoas envolvidas, que deverão sempre responder as suas solicitações de informações, com o propósito de verificar o
motivo que provocou a eventual violação do sigilo da informação.
As conclusões do Diretor de Relações com Investidores deverão ser encaminhadas ao Conselho de Administração, para as
providências cabíveis, acompanhadas de eventuais recomendações e sugestões de alteração da Política, que possam
futuramente evitar a quebra do sigilo de informações confidenciais.
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Observado o disposto na Política no que diz respeito à negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e do
uso de Informações Privilegiadas, deverá o Diretor de Relações com Investidores monitorar a negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Companhia, adotando procedimentos para que lhe sejam informadas as negociações que
ocorrerem em períodos que antecedem à divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante, com o propósito de identificar
eventuais negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas que tinham conhecimento de tal Ato ou Fato
Relevante, comunicando eventuais irregularidades ao Conselho de Administração e à CVM.

Procedimentos de Comunicação de Informações sobre Negociações por Administradores
Os diretores, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas da Companhia criados por disposição estatutária deverão obrigatoriamente informar a Companhia sobre a
titularidade e as negociações realizadas com Valores Mobiliários emitidos pela própria Companhia, por suas controladoras ou
controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.
A comunicação mencionada acima deve abranger (i) as negociações com derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários
referenciados nos Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou de emissão de suas controladoras ou controladas, nestes
dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas, (ii) realizadas, dentro ou fora de mercados organizados, de
forma direta ou indireta, quer tais negociações se deem através de sociedade controlada, quer através de terceiros com
quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações (ressalvada a hipótese de fundos de investimento
que não sejam exclusivos, nem possam ter as decisões de negociação influenciadas pelos cotistas), e (iii) a aplicação, o
resgate e a negociação de cotas de fundos de investimento cujo regulamento preveja que sua carteira de ações seja
composta exclusivamente por ações de emissão da companhia, de sua controlada ou de sua controladora.
As pessoas naturais mencionadas acima devem indicar, ainda, os Valores Mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge
do qual não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua
declaração de ajustes anual de imposto sobre a renda e de sociedades por elas controladas direta ou indiretamente.
A comunicação ao Diretor de Relações com Investidores deverá ser efetuada: (i) no prazo de 5 (cinco) dias após a realização
de cada negócio; (ii) no primeiro Dia Útil após a investidura no cargo, neste caso tanto para fins de titularidade quando para
negociações realizadas com Valores Mobiliários de emissão da Companhia e por suas controladoras ou controladas, desde
que se trate de companhia aberta; ou (iii) quando da apresentação da documentação para o registro de companhia aberta.

Procedimentos de Comunicação e Divulgação sobre Negociações Relevantes
As Pessoas Vinculadas, bem como qualquer pessoa ou grupo de pessoas, naturais ou jurídicas, agindo em conjunto ou
representando o mesmo interesse, deverão comunicar a Companhia a realização de Negociações Relevantes.
A comunicação acerca da realização de Negociações Relevantes deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com
Investidores imediatamente após ser alcançada as referidas participações constantes da definição.
A obrigação de comunicação prevista acima, observadas as disposições da regulamentação aplicável, abrange (i) a aquisição
de quaisquer direitos sobre as ações e demais valores mobiliários, (ii) a celebração de quaisquer instrumentos financeiros
derivativos referenciados em ações, ainda que sem previsão de liquidação física, e (iii) negociações realizadas, dentro ou
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fora de mercados organizados, de forma direta ou indireta, quer tais negociações se deem através de sociedade controlada,
quer através de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações (ressalvada a
hipótese de fundos de investimento que não sejam exclusivos, nem possam ter as decisões de negociação influenciadas
pelos cotistas).
O Diretor de Relações com Investidores será responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela
Companhia, à CVM e às Entidades do Mercado, se for o caso.
Sem prejuízo do disposto na Política, o(s) Acionista(s) Controlador(es) deve(m) fornecer mensalmente à Companhia as
informações exigidas pelo artigo 30 do Regulamento do Novo Mercado, cabendo à Companhia transmitir tais informações à
B3 na forma e no prazo exigidos pelo referido normativo.
A Política e sua aplicação devem ser acompanhadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, bem como pela
Assembleia Geral, conforme aplicável. As violações dos termos da Política serão examinadas pelo Conselho de
Administração, que adotará as medidas cabíveis.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas autoridades competentes, em
caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos na Política caberá ao Conselho de Administração tomar as
medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno da Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão do
infrator nas hipóteses em que for constatada violação grave no entendimento do Conselho de Administração.
Caso a infração seja praticada por terceiros, caracterizará inadimplemento contratual, podendo a Companhia, sem
qualquer ônus, resolver o respectivo contrato e exigir o pagamento da multa nele estabelecida, sem prejuízo de perdas e
danos.
Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral, deverá o Conselho de Administração
convocá-la para deliberar sobre o tema.
O descumprimento da Política é considerado infração grave, para os fins previstos no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7
de dezembro de 1976 e da Resolução CVM 44.
Quaisquer dúvidas acerca das disposições da Política deverão ser esclarecidas perante o Diretor de Relações com
Investidores, sendo que quaisquer casos omissos serão deliberados pelo Conselho de Administração.
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Procedimentos para Preservação de Sigilo
Nos termos da Política, as Pessoas Vinculadas devem preservar o sigilo das informações confidenciais
pertinentes a Atos ou Fatos Relevantes às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que
ocupem, não utilizando essas informações para a obtenção de vantagem para si ou para outros, sempre
respeitando os procedimentos estabelecidos na Política, até sua efetiva divulgação ao mercado, assim como
zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, responsabilizando-se solidariamente
com estes na hipótese de descumprimento.
A pessoa sujeita ao dever de sigilo que se desligar da Companhia, ou que deixar de participar do negócio ou do projeto a
que se referirem os Atos ou Fatos Relevantes, continuará sujeita ao sigilo até que tais informações sejam divulgadas ao
mercado e aos órgãos competentes.
Para o propósito da preservação do sigilo referida acima, as pessoas ali mencionadas deverão observar e zelar pela observância
dos seguintes procedimentos, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada situação
concreta:

(a) divulgar a Informação Privilegiada estritamente àquelas pessoas que dela imprescindivelmente precisem
tomar conhecimento;
(b) não discutir a Informação Privilegiada na presença de terceiros que dela não tenham conhecimento, ainda
que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa;
(c) não discutir a Informação Privilegiada em conferências telefônicas abertas ao público investidor em geral;
(d) manter documentos de qualquer espécie referentes à Informação Privilegiada, inclusive anotações pessoais
manuscritas, em local, ao qual tenha acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação;
(e) gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à Informação Privilegiada sempre com proteção por
sistemas de senha;
(f) não circular internamente os documentos que contenham Informação Privilegiada, os quais deverão ser
sempre entregues diretamente ao destinatário;
(g) não enviar documentos com Informação Privilegiada em grupos de e-mails que contenham diversidade de
destinatários que não necessariamente precisem ou estão autorizados a receber a informação; e
(h) sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a Informação Privilegiada, exigir de
terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação a assinatura de um termo de confidencialidade,
no qual deve ser especificada a natureza da informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o
seu caráter confidencial, comprometendo-se a não divulgá-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com
Valores Mobiliários antes da divulgação da informação ao mercado.
Quando a Informação Privilegiada precisar ser divulgada a Associados com Acesso à Informação Privilegiada, a pessoa
responsável pela transmissão da informação deverá se certificar de que a pessoa que a está recebendo tem conhecimento
da Política, exigindo ainda que assine, perante o Diretor de Relações com Investidores, o Termo de Adesão antes de lhe
facultar acesso à informação.
As Pessoas Vinculadas devem ainda:
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(a) não se valer de Informações Privilegiadas para obter, direta ou indiretamente, para si ou para terceiros,
quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por meio de compra ou venda de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, ou a eles referenciados; e
(b) zelar para que a violação do disposto no item acima não possa ocorrer por meio de subordinados diretos ou
terceiros de sua confiança, respondendo solidariamente com estes na comprovada hipótese de descumprimento.
Pessoas Vinculadas que inadvertidamente ou sem autorização de qualquer modo comunicarem, pessoalmente ou
por terceiros, Informação Privilegiada a qualquer um que não tenha previamente aderido à Política, antes de sua
divulgação ao mercado, deverão informar tal ato imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores para que
este tome as providências cabíveis.
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O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 21 que não tenham sido divulgadas
nos demais itens deste Formulário de Referência.
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