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” ou “Qualicorp”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 13 de novembro de 2018,
recebeu correspondência do Sr. José Seripieri Filho, nos termos do anexo ao presente
comunicado, informando que, em consonância com o compromisso assumido pelo
acionista e divulgado na forma de fato relevante datado de 7 de outubro de 2018, o Sr.
José Seripieri Filho concluiu, em operações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo,
a aquisição de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em ações de
emissão da Companhia.
Conforme informado pelo acionista (i) a referida aquisição representa um investimento
de longo prazo na Qualicorp; e (ii) ele poderá prosseguir adquirindo ações de emissão
da Companhia, como forma de reforçar seu alinhamento estratégico com a Qualicorp.
Ainda segundo a comunicação recebida, tais aquisições pelo Sr. José Seripieri Filho não
visam a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia.

São Paulo, 13 de novembro de 2018

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

São Paulo, 13 de novembro 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
Ref.: Aquisição de participação societária totalizando R$150.000.000,00
Prezada Senhora,
Eu, JOSÉ SERIPIERI FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 11.606.666, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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, acionista da Qualicorp Consultoria e Corretora
de Seguros S.A. (“Companhia” ou “Qualicorp”), venho, em complemento à
correspondência enviada à Companhia datada de 8 de outubro de 2018, informar o
quanto segue.
Nesta data, em decorrência de aquisições realizadas diretamente por mim e também
pela 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/MF sob nº 30.369.129/0001-32 (“831 Participações”), a qual controlo
indiretamente, concluí, em operações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a
aquisição do valor total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em
ações ordinárias de emissão da Companhia. Tal valor decorre da soma das aquisições
realizadas nesta data, com aquelas anteriormente realizadas, em razão de
compromisso assumido. Foram adquiridas nesse processo, no total, 10.565.500 (dez
milhões, quinhentas e sessenta e cinco mil e quinhentas) ações, sendo que 500.100
(quinhentas mil e cem) ações foram adquiridas por mim diretamente e 10.065.400
(dez milhões, sessenta e cinco mil e quatrocentas) ações foram adquiridas por meio
da 831 Participações.

Diante disso, e levando em consideração as ações que detenho direta e indiretamente
na Companhia, por meio da 831 Participações, do L2 Participações Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia e do 831 Fundo de Investimento
Multimercado - Credito Privado – Investimento no Exterior, atingi uma participação
de aproximadamente 18,56% das ações ordinárias emitidas pela Qualicorp.
Essas aquisições têm natureza de investimento de longo prazo e não têm por objetivo
alterar a estrutura de controle ou a estrutura administrativa da Companhia. Elas
são parte do compromisso que assumi de adquirir ações de emissão da Companhia,
conforme fato relevante da Qualicorp de 7 de outubro de 2018.
Esclareço ainda que, como já mencionei na correspondência datada de 8 de outubro
de 2018, sujeito às condições de preço e liquidez das ações da Companhia no mercado
de bolsa de valores, pretendo, como forma de reforçar meu projeto de alinhamento
estratégico com a Qualicorp, adquirir mais ações de sua emissão, que poderão
representar participação relevante. Não tenho, porém, no momento, uma quantidade
definida de participação visada na Companhia. Naturalmente, novas aquisições
serão divulgadas ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável.
Atenciosamente,

José Seripieri Filho

