QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF n° 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560

Mapa final de votação para a
Assembleia Geral Extraordinária de 29.04.2019

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o Mapa Final de votação (anexo), que consolida as instruções de voto
proferidas presencialmente e a distância por seus acionistas, com as indicações do total de
aprovações, rejeições e abstenções para cada uma das matérias deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária realizada nesta data.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relação com Investidores

Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de abril de 2019
Mapa Final de Votação
Assembléia Geral Extraordinária
Número da
Deliberação

Deliberação

Quantidade de Ações
APROVAR

REJEITAR

ABSTER-SE

SIM

NÃO

Fixar, para o exercício de 2019, o limite de valor
da remuneração global anual dos
1
72.109.497
18.549.820
6.050.069
administradores da Companhia, conforme
Proposta da Administração da Companhia.
Alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de
prever que quaisquer operações com partes
relacionadas envolvendo a Companhia e
acionista(s) deverão, após aprovação pelo
2
Conselho de Administração, ser
92.677.315
67.100
3.964.971
obrigatoriamente submetidas à deliberação da
assembleia geral da Companhia, com a
consequente inclusão do inciso “xvii” ao art. 8º
do Estatuto Social da Companhia.¹
Alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de
extinguir o cargo de Diretor Comercial e criar o
3
cargo de Diretor Jurídico, com a consequente
90.592.217
67.100
6.050.069
alteração do art. 18 e do art. 20, § 1º, (v) do
Estatuto Social da Companhia.¹
Em caso de segunda convocação dessa
Assembleia Geral Extraordinária, as instruções
4
de voto constantes nesse boletim podem ser
6.205.171
90.274.553
229.662
consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação?
¹ As questões sobre alteração do estatuto social da Companhia constantes dos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia da AGE serão objeto de deliberação
pelos acionistas em segunda convocação.

SP - 19848389v3

