QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
COMUNICAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTO À B3
São Paulo, 04 de outubro de 2018 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor
Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020 (“Companhia”),
À
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
At. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Em resposta a solicitação de esclarecimentos conforme Oficio 1.754/2018-SAE , a Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (a “Companhia”) esclarece que não concedeu entrevista
ao Jornal Valor Econômico referente as matérias divulgadas em 03/10/2018 sob o título “Com
Junior, Qualicorp estuda ter um plano de saúde” e “Acionistas buscam anular acordo com o
fundador”.
Além disso, esclarece cada um dos pontos questionados, conforme abaixo:
1.

O fundador e presidente da Qualicorp, José Seripieri Filho, pretendia deixar a
companhia para criar uma operadora de planos de saúde, a Gama;

Esclarecimento Companhia: A Companhia esclarece que é detentora de 99,9% da
subsidiária Gama Saúde Ltda. e que não há, até o presente momento, tratativas para
venda de seu controle.
José Seripieri Filho, foi eleito Conselheiro de Administração na AGO de Abril/2018 e
como Diretor Presidente da Companhia em Maio/2018, ambos mandatos de 1 ano, e
permanece no cargo até o presente momento.
2.

Agora, com assinatura do contrato de R$ 150 milhões determinando a permanência do
fundador na companhia pelos próximos seis anos, esse projeto deve ser incorporado à
Qualicorp, mas com algumas adaptações por conta da legislação;
Esclarecimento Companhia: A Matéria faz referência ao contrato celebrado entre
Companhia e seu fundador, publicado em Fato Relevante no dia 01 de outubro, e que
não possui qualquer vinculação com suas funções de administrador. A Companhia
desenvolve projetos em suas subsidiárias, dentro da legislação vigente, cuja devida
divulgação ao mercado ocorrerá de forma alinhada aos interesses estratégicos da
Companhia.

3.

Há outros três ou quatro projetos que podem ser implementados em cerca de seis
meses; e
Esclarecimento Companhia: A Companhia não fez referência, em nenhum material
oficial de divulgação (Comunicado ao Mercado, Fato Relevante, Press Release) a seus
projetos em desenvolvimento. Os projetos desenvolvidos, pela Companhia e suas
subsidiárias, serão sempre divulgados em acordo com a legislação vigente.

4.

A XP Gestão de Recursos enviou à empresa pedido de anulação do contrato.
Esclarecimento Companhia: A Companhia recebeu notificação da XP Gestão de
Recursos e seu conteúdo está em avaliação.

Atenciosamente,
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
At. Sr. Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relações com Investidores

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

