QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2018
Data, Hora e Local: No dia 12 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sede social da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte. Convocação: Realizada conforme artigo 15
do Estatuto Social da Companhia. Presença: todos os membros do Conselho de Administração, exceto
o Sr. José Seripieri Filho (“José Seripieri”) que não participou da ou interveio na reunião. Mesa:
Presidente: Raul Rosenthal Ladeira de Matos; Secretário: Fabian Rocha. Ordem do Dia: contratação
de obrigação de não alienação de ações e não competição de negócios com José Seripieri.
Deliberações: em continuação de análise, discussão e negociações anteriores, após novos debates e
análise de documentos e informações, os conselheiros deliberaram suspender a reunião até o dia
25.09.2018. No dia 25.09.2018, em continuação da reunião, os conselheiros (ainda sem a participação
e presença do conselheiro José Seripieri) aprovaram, por unanimidade, a celebração de Contrato de
Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios entre o acionista
José Seripieri e a Companhia (“Contrato”), nos termos e condições descritos em documento analisado
e aprovado pelos conselheiros que fica arquivado na sede da Companhia. A Diretoria foi autorizada e
instruída a celebrar o Contrato e a fazer as divulgações na forma da regulamentação aplicável. Por fim,
resta consignada a participação dos conselheiros que cumulam funções de membros do Comitê de
Auditoria da Companhia que, representando a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria,
aprovaram a celebração do Contrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os
presentes assinada.
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Raul Rosenthal Ladeiras de Matos
Presidente

_________________________________
Fabian Rocha
Secretário
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