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CITIZENS NOMEIA CONNIE WEAVER AO SEU CONSELHO ADMINISTRATIVO
AUSTIN, TX – 11 de junho, 2018 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA anunciou hoje a eleição de Constance K.
(“Connie”) Weaver para seu Conselho Administrativo em 5 de junho de 2018. A indicação reflete o compromisso da
Companhia em continuar a diversificar sua diretoria ao adicionar executivos experientes com habilidades,
conhecimentos e perspectivas em um grande número de áreas estratégicas.
Connie Weaver atualmente atua como Diretora Executiva do Grupo Tracker, empresa de consultoria estratégica que
trabalha com uma ampla gama de clientes, desde empresas que estão começando até empresas em transição em
vários setores. Como CEO do Grupo Tracker, Weaver atua como uma consultora de confiança, oferecendo
orientação e direção a clientes que buscam revolucionar seus negócios e construir relacionamentos com clientes e
acionistas.
Antes de ser a co-fundadora do Groupo Tracker, Weaver atuou como Vice-presidente Executiva Sênior e Diretora
de Marketing e Comunicações da TIAA, onde liderou a transformação bem-sucedida da estratégia de marketing da
empresa, a experiência digital e a icônica marca TIAA. Ela também ocupou posições de liderança em diversos
setores, incluindo serviços financeiros e seguros, publicação, tecnologia, consultoria global e telecomunicações.
Weaver criou e liderou organizações premiadas em relações com investidores, marketing e comunicações como
executiva na AT & T, Microsoft, McGraw-Hill, Hartford Serviços Financeiros, Bearing Point e MCI.
“A extensa experiência em marketing, comunicação, marca e relações com investidores da Connie Weaver
proporcionam ao Conselho da Citizens habilidades de liderança e formação de consenso em diversos assuntos vitais
para a Companhia, incluindo reconhecimento da marca, estratégias digitais, desenvolvimento de produtos e tomada
de decisões executivas dentro do contexto de uma indústria altamente regulamentada”, disse o Dr. Robert Sloan,
Presidente do Conselho da Citizens. "Estamos ansiosos para se beneficiar de seus talentos e experiências únicas."
Weaver atuará no Comitê de Nomeação e Governança do Conselho Administrativo da Citizens.
"Estou muito feliz de me unir ao Conselho Administrativo da Citizens", disse Weaver. "A Citizens é uma
organização intensamente focada no cliente e estou ansiosa para contribuir para o continuo momentum e sucesso da
companhia."
"Estamos honrados em dar as boas-vindas a Connie ao Conselho da Citizens", disse Geoff Kolander, Diretor
Executivo da Citizens. “Ela será uma força poderosa e ponderada em nossa diretoria, e eu sei que ela fará uma
grande parceira com a equipe executiva enquanto nos esforçamos para fortalecer a marca Citizens e expandir
estrategicamente nossas oportunidades. Estou ansioso para trabalhar com Connie e o resto do Conselho da Citizens
na promoção dos objetivos estratégicos da companhia.”
Connie Weaver atua nos conselhos da National Make-A-Wish, da Cruz Vermelha do Sul da Flórida e do Conselho
Nacional do Envelhecimento (NCOA), bem como dos conselhos da Escola de Administração de Empresas Robert
H. Smith da Universidade de Maryland, do Serviço Público de Radiodifusão de Connecticut e do Hospital de
Reabilitação Mount Sinai.

Sobre a Citizens Inc.
A Citizens, Inc. é uma companhia prestadora de serviços financeiros registrada na Bolsa de Valores de Nova York
sob o símbolo CIA. A Companhia utiliza uma estratégia com três frentes de crescimento baseada em vendas
mundiais de apólices de seguro de vida inteira, denominados em dólares americanos, produtos de seguros de vida
vendidos nos Estados Unidos e a aquisição de outras companhias de seguro de vida nos Estados Unidos.
_________________________________________________________________________________
“As informações deste documento contêm declarações que antecipam resultados futuros conforme a Lei “Private
Securities Litigation Reform Act” de 1995 as quais podem ser identificadas por palavras como” pode ser”, “será”,
“espera”, “antecipa”, “pretende” e “continua” ou outros termos comparáveis. Além disso, todas as declarações que não
constituem fatos históricos que enfoquem atividades que a Companhia espera ou prevê que irão ou poderão ocorrer no
futuro, são consideradas declarações que antecipam resultados futuros. Recomenda-se aos leitores a leitura dos
relatórios SEC da Companhia, particularmente seu formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de
2017, os seus relatórios trimestrais no formulário 10-Q e seus relatórios atuais sobre o formulário 8-K. “Fatores de
Risco” e os outros termos mais significativamente cautelosos explicando porque os resultados reais podem variar de
maneira significativa daqueles previstos pela administração. A Companhia não acarreta nenhum dever ou obrigação em
atualizar qualquer declaração que antecipe resultados futuros contidos nesta declaração devido à nova informação,
eventos futuros ou mudanças na expectativa da Companhia. Consequentemente, você não deve confiar indevidamente
nessas declarações que antecipam resultados futuros. A Companhia também renuncia qualquer dever de comentar ou
corrigir informações que possam estar contidas em relatórios publicados pela comunidade de investidores.

