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(Companhia Aberta)

ANEXO 30-XXXII DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 07 DE DEZEMBRO DE
2009, CONFORME ALTERADA (“ICVM 480”)

Aumento de Capital decorrente de Plano de Opção

Em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da ICVM 480, os administradores da
Qualicorp S.A. (“Companhia”) vêm a público informar que, em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 23 de janeiro de 2018, foi aprovado o aumento do capital
social da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações
outorgadas nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Deste
modo, nos termos do artigo 5º do anexo XXXIII da ICVM 480, a Companhia informa
que:

I. O Plano de Opção foi aprovado na Assembleia Geral da Companhia, realizada em 3
de março de 2011 e aditado conforme Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas
em 30 de maio de 2011, 22 de agosto de 2013 e 13 de junho de 2014.

II. Foi realizado aumento de capital no valor de R$ 11.115.500,00 (onze milhões, cento
e quinze mil e quinhentos reais), de modo que o novo capital social da Companhia é
equivalente a R$ 1.847.866.713,73 (um bilhão, oitocentos e quarenta e sete milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e treze reais e setenta e três centavos).
III. Foram emitidas 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) ações ordinárias.
IV. As subscrições tiveram preço de emissão médio ponderado de R$ 17,10 (Dezessete
reais e dez centavos).

V – A cotação das ações ordinárias da Companhia negociadas na B3 S.A. – Brasil,
foram as seguintes:

(a) Cotação mínima, média e máxima nos últimos 3 (três) anos;

(b) Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:

(c) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:

(d) Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: R$ 33,44 (trinta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos).
VI – O percentual de diluição potencial resultante da emissão é de 0,22% (vinte e duas
centésimas por cento).

