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CITIZENS, INC. ANUNCIA ADIÇÃO AO SEU CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DISTINTOS EXECUTIVOS DA INDÚSTRIA DE SEGUROS
AUSTIN, TX - 9 de junho de 2017 - Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunciou hoje o fortalecimento de seu Conselho
Administrativo com a adição de Christopher ("Chris") W. Claus e JD ("Chip") Davis Jr.
O Sr. Claus fornece ao Conselho da Citizens uma experiência do setor de investimentos e seguros decorrente de uma carreira
ilustre de 20 anos como executivo da USAA de San Antonio, Texas. O Sr. Claus atuou como Presidente do Grupo de
Consultoria e Soluções Financeiras da USAA, de 2007 a 2013, onde foi responsável por US $3,68 bilhões em Receitas e US$
375 bilhões de Seguro em Vigor. Antes disso, o Sr. Claus atuou como presidente da Investment Management Company da
USAA. O Sr. Claus também atua simultaneamente como Diretor Principal e no Comitê de Auditoria da TrueCar (NASDAQ:
TRUE), um mercado automotivo digital.
Igualmente impressionante é a adição do Sr. Davis ao Conselho Administrativo da Citizens. A distinta carreira de seguros do
Sr. Davis abrange mais de 40 anos, todos dedicados à National Farm Life Insurance Company ("NFLIC") de Ft. Worth,
Texas. Durante sua extensa carreira executiva, o Sr. Davis atuou como Presidente, Diretor Geral Executivo e Presidente do
Conselho de Administrativo da NFLIC.
O Sr. Claus e o Sr. Davis se juntam ao Conselho da Citizens em um momento de transição para a Citizens. Em fevereiro de
2017, o Conselho da Citizens acrescentou Gerald Shields, Ex-Diretor de Informática da AFLAC, e o Governador Frank
Keating, Ex-Presidente e Diretor Geral Executivo do Conselho Americano de Seguradoras de Vida, a associação comercial
do setor de seguro de vida e previdência privada. O Sr. Shields e o Governador Keating foram ambos reeleitos para os seus
lugares no Conselho Administrativo na Assembleia Geral Ordinária da Citizens de 2017 realizada no dia 6 de junho de 2017.
O Dr. E. Dean Gage, Presidente do Comitê de Nomeação e Governança da Citizens, explicou: "O Conselho tem sido
implacável em buscar indivíduos de caráter e distinção em nossa indústria. Chris e Chip são Membros ideais para o Conselho
para a Citizens. Eles investigam e possuem experiência em áreas-chave do nosso negócio. O mais importante é que eles
entendem a importância de um forte ambiente de controle interno dentro da nossa companhia", enfatizou o Dr. Gage.
De acordo com o Dr. Robert Sloan, Presidente do Conselho Administrativo da Citizens, "Hoje, temos um conselho
administrativo totalmente independente. Chris e Chip terão um impacto imediato na direção positiva da Citizens.
Pessoalmente, tenho uma vontade imensa de trabalhar ao lado de cada um de nossos diretores enquanto atendemos os
interesses de nossos acionistas e titulares de apólices”.
“Este é um dia fantástico para a Citizens, já que alcançamos o nosso objetivo de um Conselho Administrativo totalmente
independente”, enfatizou Geoff Kolander, Diretor Geral Executivo da Citizens, a quem o Conselho da Citizens nomeou há
sete meses para liderar a transição corporativa e executiva da Citizens. "Um dos nossos principais valores é a prestação de
contas", explicou o Sr. Kolander. "Enfatizamos isso em todos os níveis da nossa organização. Nossa nova equipe executiva
está animada em prestar conta a um conselho composto por diretores inteiramente independentes e não-executivos. Todos
eles são líderes comprovados e indivíduos de integridade. O impacto líquido será positivo para nossos acionistas, pois
continuamos a adicionar talentos à nossa equipe diretora executiva e converter a Citizens em uma companhia líder dentro da
indústria de seguros", acrescentou o Sr. Kolander.
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, denominadas 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.
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As informações deste documento contêm declarações que antecipam resultados futuros conforme a Lei “Private Securities
Litigation Reform Act”, as quais podem ser identificadas por palavras tais como “pode ser”, “será”, “espera”, “prevê” 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 o seu formulário 10-K para o ano fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2015, o seus relatórios trimestrais no formulário 10-Q e seus relatórios atuais sobre o formulário
8-K, para os 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. A Companhia também renuncia qualquer dever de comentar a respeito ou corrigir informação que possa estar contida
nos relatórios publicados pela comunidade de investimentos.

