QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (“Companhia”)
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 n.º 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 8
de agosto de 2019, a Companhia recebeu comunicação do Sr. José Seripieri Filho, nos
termos do Anexo I ao presente comunicado, informando que celebrou, na presente data
contrato de compromisso de alienação de ações. Se após o cumprimento de
determinadas condições suspensivas previstas no contrato, inclusive a aprovação do
CADE, a operação de alienação de ações for concluída, sua participação indireta na
Companhia alcançará 28.256.000 ações ordinárias, representando aproximadamente
9,98% das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
São Paulo, 8 de Agosto de 2019.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Grace Tourinho
Diretora de Relações com Investidores

Anexo I

São Paulo, 08 de agosto de 2019.
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

Ref.: Promessa de alienação de participação societária relevante
Prezada Sra. Grace Tourinho,
Em atendimento ao art. 12, da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e
ao Ofício-Circular CVM/SEP nº3 de 2019, (i) o Sr. José Seripieri Filho,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
11.606.666, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 106.922.508-83,
residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 21º andar, sala 01,
Jardim Paulistano, CEP 01452-000 (“José Seripieri”), na qualidade de acionista
indireto da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia” ou
“Qualicorp”); (ii) a 831 Participações S.A., sociedade por ações, com sede na
cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 21º
andar – parte, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.369.129/0001-32
(“831 S.A.”); e (iii) o L2 Participações Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações,

constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob nº
13.716.004/0001-12 (“FIP”), sendo a 831 S.A. e o FIP, na qualidade de
acionistas diretos da Companhia, vem informar o quanto segue.
Na presente data, a 831 S.A., o FIP e o Sr. José Seripieri celebraram um
contrato de compra e venda de ações (“Contrato”), por meio do qual se
comprometeram a, após o cumprimento de determinadas condições suspensivas
previstas no Contrato, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, alienar 28.317.683 (vinte e oito
milhões, trezentas e dezessete mil, seiscentas e oitenta e três) ações ordinárias
de emissão da Companhia, de titularidade da 831 S.A. e do FIP e
representativas de aproximadamente 10% do seu capital social, para a Rede
D’Or São Luiz S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, 1.312, Tatuapé, CEP 03313000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.047.087/0001-39 (“Rede D’Or”).
Nos termos do Contrato, a 831 S.A. alienará à Rede D’Or 3.400.091 (três
milhões, quatrocentas mil e noventa e uma) ações, e o FIP alienará à Rede D’Or
24.917.592 (vinte e quatro milhões, novecentas e dezessete mil, quinhentas e
noventa e duas) ações.
Após a concretização da operação, o FIP deixará de ser acionista da
Companhia, e a 831 S.A. permanecerá como acionista direta da Companhia,
detendo 28.256.000 (vinte e oito milhões, duzentas e cinquenta e seis mil)
ações, representativas de aproximadamente 9,98% do capital social da
Companhia. O Sr. José Seripieri continuará sendo acionista indireto da
Companhia, através da participação detida pela 831 S.A. O Sr. José Seripieri
foi assessorado na operação pela Inspire Capital Partners.

Até a consumação da operação, o Sr. José Seripieri permanecerá como CEO e
membro

do

Conselho

da

Qualicorp.

Depois

disso,

ele

deixará

sua

administração, mas permanecerá, na qualidade de acionista, alinhado e
comprometido com a Companhia.
A 831 S.A., o Sr José Seripieri e a Rede D’Or celebrarão acordo de acionistas,
que regulará o exercício dos direitos de voto nas assembleias da Companhia.
Por fim, a 831 S.A., o FIP e o Sr. José Seripieri informam que, além do
Contrato, não celebraram quaisquer acordos visando à alienação ou aquisição
de ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia.
Atenciosamente,
José Seripieri Filho

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (“Company”)
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Publicy-held Company
Notice to the Market

In accordance with Article 12 of Instruction 358 issued by the Brazilian Securities and
Exchange Commission (“CVM”) on January 3, 2002, as amended, Qualicorp Consultoria
e Corretora de Seguros S.A. (“Company”) hereby informs its Shareholders and the
market in general that on August 8th, 2019, the Company received a notice from Mr. José
Seripieri Filho, in the terms of the Appendix I, informing the execution of a sale and
purchase agreement, subjected to the fulfillment of certain conditions precedent. If the
conditions precedent provided in the agreement are fulfilled, including CADE’s approval,
Mr. Seripieri’s indirect interest in the Company will be equivalent to 28,256,000 common
shares, representing approximately 9.98% of the capital issued by Qualicorp.
São Paulo, August 8th, 2019.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Grace Tourinho
Investor Relations Officer

APPENDIX I

São Paulo, August 8, 2019.
To
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Rua Dr. Plínio Barreto, nº 365, 11º andar (parte)
São Paulo/SP
Attn: Investor Relations Officer
Mrs. Grace Tourinho
Via e-mail: ri@qualicorp.com.br
Re.:

Promise of sale of material equity holding

Dear Mrs. Grace Tourinho,
In accordance with Article 12 of Instruction 358 issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission (“CVM”) on January 3, 2002, as
amended, (i) Mr. José Seripieri Filho, Brazilian, married, businessman,
bearer of Identity Card RG No. 11.606.666, issued by SSP/SP, enrolled with
CPF/ME under No. 106.922.508-83, resident and domiciled in the City of São
Paulo, State of São Paulo, with commercial address at Avenida Brigadeiro
Faria Lima, No. 2.277, 21st floor, room 01, Jardim Paulistano, Zip Code (CEP)
01452-000 (“José Seripieri”), in the capacity of indirect shareholder of
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Company” or “Qualicorp”);
(ii) 831 Participações S.A., corporation (sociedade por ações), with
headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 21th floor - part, Jardim Paulistano, Zip Code (CEP)

01452-000, enrolled with CNPJ/ME under No. 30.369.129/0001-32 (“831 S.A.”);
and (iii) L2 Participações Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia, investment fund, enrolled with CNPJ/ME under No.
13.716.004/0001-12 (“FIP”), 831 S.A. and the FIP in the capacity of direct
shareholders of the Company, hereby inform the following.
On the date hereof, 831 S.A., the FIP and Mr. José Seripieri executed a share
purchase agreement (“SPA”), through which they have agreed to sell
28,317,683 (twenty eight million, three hundred and seventeen thousand, six
hundred and eighty three) common shares issued by the Company, held by 831
S.A. and the FIP, and representing, approximately 10% of the Company’s
capital stock, to Rede D’Or São Luiz S.A., corporation (sociedade por ações),
with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua
Francisco Marengo, 1.312, Tatuapé, Zip Code (CEP) 03313-000, enrolled with
CNPJ/ME under No. 06.047.087/0001-39 (“Rede D’Or”), subject to the
fulfillment of certain conditions precedent provided in the SPA, including the
approval of the transaction by the Administrative Council for Economic
Defense (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE).
As provided in the SPA, 831 S.A. will sell to Rede D’Or 3,400,091 (three
million, four hundred thousand and ninety-one) shares, and the FIP will sell to
Rede D’Or 24,917,592 (twenty-four million, nine hundred and seventeen
thousand, five hundred and ninety-two) shares.
After the conclusion of the transaction the FIP will no longer be a shareholder
of the Company, and 831 S.A. will remain as direct shareholder of the
Company, holding 28,256,000 (twenty-eight million, two hundred and fifty-six
thousand) shares, representing, approximately, 9,98% of the Company’s capital
stock. Mr. José Seripieri will remain as indirect shareholder of the

Company, through the interest held by 831 S.A. Mr. José Seripieri was advised
in the transaction by Inspire Capital Partners.
Until the conclusion of the transaction, Mr. José Seripieri will remain as CEO
and member of the Board of Directors of Qualicorp. After the conclusion of the
transaction he will no longer belong to the management of the Company, but
will in his capacity of shareholder, remain, aligned and compromised with the
Company.
831 S.A., Mr. José Seripieri and Rede D’Or will execute a shareholders’
agreement to regulate the voting rights in the Company’s shareholders’
meetings.
Finally, 831 S.A., the FIP and Mr. José Seripieri hereby inform that they have
not executed any agreement aiming the sale or acquisition of shares or any
other security issued by the Company other than the SPA.
Sincerely,
José Seripieri Filho

