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FATO RELEVANTE
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) (B3: AALR3), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, seguindo seu plano de verticalização do serviço de
análises clínicas, iniciou a internalização dos serviços pré-analíticos e celebrou contrato com DB
- MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (“DB”) referente à prestação, por DB, em benefício da
Companhia, de serviços de processamento de seus exames de análises clínicas (“Contrato”), no
contexto de seu planejamento estratégico e em linha com sua busca por eficiência operacional
bem como aumento no alcance da prestação desses serviços.
O DB é líder no segmento de apoio laboratorial no Brasil, contando com mais de 40 unidades
regionais de apoio, entre elas três unidades especializadas nas áreas de diagnóstico molecular,
patológico e toxicológico.
Dentro do processo de seleção realizada pela nova gestão da Alliar, o DB apresentou a proposta
mais competitiva, e mais alinhada com os planos de expansão da Alliar para que se torne uma
das mais relevantes e reconhecidas companhias de diagnósticos do país. A transição da
prestação de tais serviços para o DB será conduzida de forma que não ocorra qualquer
descontinuidade no oferecimento de serviços de exames laboratoriais pela Companhia.
A Alliar ressalta que mantém seu propósito anunciado em 2021 de construir e operar seu próprio
Núcleo Técnico Operacional, e acredita que a combinação deste projeto com a capacidade
de processamento e experiência do DB tem um enorme potencial de geração de valor para
seus acionistas, parceiros e clientes.

São Paulo, 5 de julho de 2022.
Karla Maciel
CEO & CFO & Diretora de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. (“Company”) (B3: AALR3), informs its shareholders and
the market in general that, following the plan to verticalize the clinical analysis service, the
Company has started the internalization of pre-analytical services and entered into an agreement
with DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (“DB”) referring to the provision, by DB, for the benefit of
the Company, of processing services for its clinical analysis tests (“Agreement”), in the context of
its strategic planning and in line with its journey for operational efficiency and the increase in the
scope of the provision of these services.
DB is the leader in the laboratory support segment in Brazil, with more than 40 regional support
units, including three specialized units in the areas of molecular, pathological, and toxicological
diagnosis.
Within the selection process carried out by the new management of Alliar, DB presented the most
competitive proposal, and most aligned with Alliar's expansion plans so that the Company
becomes one of the most relevant and recognized diagnostics companies in the country. The
transition from the provision of such services to DB will be conducted in such a way that there is
no discontinuity in the provision of laboratory testing services by the Company.
Alliar emphasizes that the Company maintains its intention announced in 2021 of building and
operating its own Technical Operational Center and believes that the combination of this project
with the processing capacity and experience of DB has enormous potential to generate value for
its shareholders, partners, and customers.

São Paulo, July 5, 2022.
Karla Maciel
CEO & CFO & IRO

