QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta
TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO PARCIAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA PARA 29 DE ABRIL 2019, ÀS 10:30 HORAS
A Presidente da Mesa Sra. Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho informou a todos os presentes
que a Assembleia Geral Extraordinária da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(“Companhia”) convocada para esta data, conforme Edital de Convocação publicado nas edições dos
dias 30 e 31 de março de 2019 e 1º de abril de 2019, 2 de abril de 2019 e 3 de abril de 2019 do jornal
Valor Econômico, respectivamente às páginas A8, C7 e C9, e nas edições dos dias 29 de março de 2019,
30 de março de 2019 e 2 de abril de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente às
páginas 465, 340 e 92, não foi instalada com relação aos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia, tendo em
vista o comparecimento de acionistas representando 34,47% (trinta e quatro vírgula quarenta e sete)
do capital social total da Companhia, consideradas as assinaturas constantes do Livro de Registro de
Presença de Acionistas e os boletins de voto à distância que tenham sido considerados válidos, não
tendo sido, portanto, atingido o quórum previsto no artigo 135 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia. A administração da
Companhia promoverá a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca
dos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia, cujo edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no jornal Valor Econômico a partir de 30 de abril de 2019, para que a Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia seja realizada, em segunda convocação, no dia 08 de abril de 2019, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto,
nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020.
Certifico que o presente é cópia fiel do termo original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 29 de abril de 2019.
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Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Presidente da Mesa

SP - 25102844v2

________________________________
João Ricardo de Azevedo Ribeiro
Secretário da Mesa

