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CITIZENS ANUNCIA GERALD W. SHIELDS COMO SEU NOVO DIRETOR EXECUTIVO

AUSTIN, TX –21 de dezembro, 2021 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunciou hoje que Gerald
W. Shields foi nomeado Diretor Executivo a partir de 1º de janeiro de 2022. O Sr. Shields tem
atuado como Diretor Executivo Interino desde Agosto de 2020 e tem sido membro do Conselho
Administrativo desde 2017. O Sr. Shields permanecerá no Conselho e continuará a atuar como
Vice-Presidente, cargo que assumiu em fevereiro de 2020.
O Sr. Shields é um executivo experiente em seguros de vida e líder comprovado, que traz para a
função uma vasta experiência em tecnologia da informação e da indústria. Ele tem mais de 30
anos de experiência em gestão de seguro de saúde e tecnologia e possui certificações
profissionais da Kennedy School of Government da Universidade de Harvard, do Programa de
Diretores de Rede do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Aubrey Daniels
International. Ganhou duas vezes a distinção dos 100 melhores CIOs do Ano da revista CIO e
recebeu o prêmio Top 100 CIO da ComputerWorld.
J.D. “Chip” Davis, Jr., Presidente do Conselho, disse: “Em nome de todo o Conselho da Citizens
e da equipe de gestão , não poderíamos estar mais entusiasmados em receber Gerald Shields
como nosso novo Diretor Executivo.”
O Sr. Davis prosseguiu, dizendo:” Depois de considerar muitos candidatos impressionantes, o
Conselho concordou por unanimidade que Gerald Shields demonstrou a sua força como um líder
estratégico eficaz e é a melhor escolha para liderar a Citizens neste momento.
Gerald fez um trabalho notável como CEO interino, intervindo em um momento crucial,
trazendo a sua indústria e conhecimentos técnicos para liderar a Companhia através de um
período de transição ao longo dos últimos dezesseis meses. Agradecemos o seu compromisso e
serviço e temos a máxima confiança de que ele é a escolha certa para levar a Citizens a novos
patamares e fornecer valor ao acionista.”
O Sr. Shields disse, “Sinto-me honrado e entusiasmado por poder continuar a liderar esta
extraordinária equipe neste momento importante na história da Companhia. Juntos, fizemos
progressos enormes e geramos uma forte dinâmica. Embora ainda haja mais trabalho a fazer
estamos empenhados em levar a Citizens a novos patamares “
Sobre a Citizens, Inc.

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 despesas finais e
vendas de produtos de propriedade de responsabilidade limitada 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 2020, os 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.

