QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Comunicado ao Mercado

A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), nos termos do
artigo 12, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em 8 de outubro de 2018, a Companhia recebeu comunicação do Sr. José Seripieri
Filho, nos termos do Anexo I ao presente Comunicado, informando que sua
participação, direta e indireta na Companhia, alcançou 42.500.010 ações ordinárias,
representando aproximadamente 15,0083% das ações ordinárias emitidas pela
Companhia. O objetivo da participação societária acima mencionada é um
investimento de longo prazo e é parte de alinhamento estratégico do Acionista com a
Companhia, não envolvendo alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia.
São Paulo, 8 de outubro de 2018.

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Grace Tourinho
Diretora de Relações com Investidores
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ANEXO I

São Paulo, 8 de outubro de 2018.

À
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Rua Dr. Plínio Barreto, nº 365, 11º andar (parte)
São Paulo/SP
At: Diretoria de Relação com Investidores
Sra. Grace Tourinho
Via e-mail: ri@qualicorp.com.br
COMUNICADO

O Sr. José Seripieri Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 11.606.666 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 106.922.508-83,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 21º andar, sala 01, Jardim
Paulistano, CEP 01452-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Acionista”),
acionista da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Plínio Barreto, nº
365, CEP 01313-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.992.680/0001-93
(“Companhia”), vem, em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº
358 de 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), comunicar que, em decorrência da
aquisição de 500.100 ações por ele efetuada nesta data, passará a ser titular, direta
e indiretamente de 42.500.010 ações ordinárias. Tal participação, em conjunto com
aquelas detidas por meio do L2 Participações Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia e do 831 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior, corresponde a aproximadamente
15,0083% das ações ordinárias emitidas pela Companhia. Adicionalmente às ações,
o Acionista, direta ou indiretamente, não é titular de nenhum outro valor mobiliário
de emissão da Companhia ou instrumentos derivativos a ele referenciados, na
presente data.
O Acionista informa que a aquisição realizada não tem por objetivo alterar a
estrutura de controle ou a estrutura administrativa da Companhia, e que não é
parte, direta ou indiretamente, de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício
do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia.
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A aquisição dessas ações da Companhia, direta ou indiretamente, pelo Acionista, tem
natureza de investimento de longo prazo e é parte do projeto de alinhamento
estratégico do Acionista com a Companhia.
Neste sentido, conforme divulgado por meio de Fato Relevante da Companhia de 7
de outubro de 2018, o Acionista realizará, direta ou indiretamente, novas aquisições
de ações ordinárias de emissão da Companhia em valor, no mínimo, equivalente a
R$ 150.000.000,00, que poderão representar participação relevante. O Acionista não
possui, porém, no momento, uma quantidade definida de participação visada na
Companhia. As novas aquisições de ações serão realizadas conforme sejam
identificadas condições adequadas de liquidez e preço das ações da Companhia no
mercado de bolsa de valores. Quando isso ocorrer, o Acionista observará a legislação
vigente tanto com relação às referidas aquisições quanto à sua divulgação e
comunicação à Companhia.
Por fim, o Acionista solicita que as informações do presente comunicado sejam
transmitidas, pela Companhia, ao mercado em geral, nos termos da ICVM 358.
Atenciosamente,

José Seripieri Filho
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