QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os senhores acionistas da QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS
S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de janeiro
de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, a fim de deliberar
sobre a ordem do dia abaixo indicada:
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

aprovar a potencial transação (“Potencial Transação”) consistente (a) na alienação pela
Companhia da totalidade das quotas de emissão da controlada QSaúde Operadora de Planos de
Saúde Ltda. (CNPJ/ME nº 30.821.576/0001-80) (“QSaúde”) para o Sr. José Seripieri Filho, nos
termos da Proposta de Administração e contrato disponibilizado; (b) na concessão de liberação
parcial e restrita das obrigações de não competição e não aliciamento de clientes, fornecedores,
distribuidores e/ou parceiros comerciais assumidas pelo Sr. José Seripieri Filho no Contrato de
Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios celebrado
com a Companhia em 28 de setembro de 2018, em relação à atividade de operadora de planos
privados de assistência à saúde (com exceção da modalidade de administradora de benefícios), a
fim de viabilizar a operação de aquisição da QSaúde, nos termos da Proposta de Administração e
minutas disponibilizadas; e (c) na celebração de contrato de parceria comercial entre a Companhia,
sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde para regular o
oferecimento de produtos da QSaúde pela Companhia e Qualicorp Administradora de Benefícios
S.A.; e

(ii)

autorizar a prática, pela administração da Companhia e de suas subsidiárias, de todos e quaisquer
demais atos que se façam necessários à efetivação da deliberação acima e à consumação do
fechamento da Potencial Transação, incluindo a celebração dos contratos e documentos no âmbito
da Potencial Transação.

Informações Gerais
Os acionistas deverão apresentar, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social da
Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas contadas da realização da
Assembleia Geral Extraordinária: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das
ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
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nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e (ii)
o instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia,
observadas as formalidades previstas no item 12.2 do formulário de referência da Companhia, na hipótese
de representação do acionista, não sendo necessário o reconhecimento de firma em procurações, bem
como a notarização e consularização ou apostilamento no caso de procurações outorgadas no exterior. A
Companhia também dispensa a tradução juramentada de procurações que tenham sido originalmente
lavradas em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham acompanhados da respectiva
tradução nesses mesmos idiomas. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária munido de documentos que comprovem sua identidade.
Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com
investidores da Companhia (http://ri.qualicorp.com.br), no site da Comissão de Valores Mobiliários
(http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br), os documentos
relacionados a este edital.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
__________________________________________
Heráclito de Brito Gomes Junior
Presidente do Conselho de Administração
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QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
National Corporate Taxpayers Registry of the Ministry of Finance (CNPJ/MF) No. 11.992.680/0001-93
State Registration Number (NIRE) 35.300.379.560
Publicly-Held Company
CALL NOTICE FOR SPECIAL SHAREHOLDERS’ MEETING
We call the shareholders of QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
(“Company”) to hold a Special Shareholders’ Meeting to be held on January 30, 2020, at 10:30 a.m., at
the principal place of business of the Company, located in the city of São Paulo, State of São Paulo, at
Rua Doutor Plínio Barreto, 365, part, Bela Vista, CEP 01313-020, in order to resolve on the following
agenda:
In the Special Shareholders’ Meeting:
(i)

to approve the potential transaction (“Potential Transaction”) consisting (a) in the sale by the
Company of all quotas issued by its controlled company QSaúde Operadora de Planos de Saúde
Ltda. (CNPJ/ME No. 30.821.576/0001-80) (“QSaúde”) to Mr. José Seripieri Filho, pursuant to the
provisions of the Management Proposal and agreement provided; (b) in the grant of partial and
restricted release of the obligation of non-compete and obligation of nonsolicitation of client
suppliers, distributors and/or business partners assumed by Mr. José Seripieri Filho in the “Contrato
de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios”, executed
with the Company on September 28, 2018, in relation to the activity of operator of private healthcare
plans (except for the modality of benefit administrator), in order to enable the transaction of
purchase of QSaúde, pursuant to the provisions of the Management Proposal and drafts provided;
and (c) in the execution of a commercial partnership agreement between the Company, its
controlled company Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. and QSaúde to govern the offer
of products of QSaúde by the Company and Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.; and

(ii)

to authorize the performance, by the management of the Company and of its subsidiaries, of any
and all other acts that may be necessary for implementation of the resolution above and for
consummation of the closing of the Potential Transaction, including execution of the agréments and
documents within the scope of the Potential Transaction.
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The shareholders shall present, pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 7 of the Company’s
By-Laws, at least forty-eight (48) hours as from the holding of the Special Shareholders’ Meeting: (i)
proof issued by the financial institution that is the depositary of the book-entry quotas held by it or under
its custody, in the form of article 126 of Law No. 6.404 of December 15, 1976 and/or in relation to the
shareholders that participate in the fungible custody of registered quotas, the statement containing the
respective equity interest, issued by the competent body; and (ii) the instrument of power of attorney,
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duly regularized pursuant to the law and to the Company’s By-Laws, subject to the formalities set forth
in item 12.2 of the Company’s reference form, in the event of representation of the shareholder, it being
understood that neither the certification of signature in powers of attorney nor the notarization and
consularization or apostille in the event of powers of attorney granted abroad are necessary. The
Company further waives the sworn translation of powers of attorney that have been originally drawn up
in Portuguese, English or Spanish or which are accompanied by the respective translation into these
languages. The shareholders or their legal representatives shall attend the Special Shareholders’
Meeting with documents proving their identity.
The documents relating to this notice are available to the Shareholders at the principal place of business
of the Company, on the investor relations’ page of the Company (http://ri.qualicorp.com.br), on the
website of the Brazilian Securities Commission (http://www.cvm.gov.br) and of B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/).
São Paulo, January 14, 2020.

__________________________________________
Heráclito de Brito Gomes Junior
Chairman of the Board of Directors
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