Qualicorp anuncia Agenda de Divulgação de Resultados do 4T18

São Paulo, 07 de março de 2019 - A Qualicorp Consultoria e Corretora de
Seguros S.A. (a "Companhia" ou "Qualicorp") (B3: QUAL3), líder em gestão de
benefícios de saúde no Brasil, anuncia sua agenda de divulgação dos resultados do
quarto trimestre de 2018, e convida para a Teleconferência.
 Divulgação de Resultados: 18 de março de 2019 (segunda-feira), depois
do encerramento das negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
 Teleconferências com tradução simultânea para o inglês: 19 de março
de 2019 (terça-feira).
Teleconferência em Português
11h00 (horário Brasília)
10h00 (horário Nova Iorque)
Tel.: +55 11 2188 0155
Replay: +55 11 2188 0400
Webcast: clique aqui

Teleconferência em Inglês
11h00 (horário Brasília)
10h00 (horário Nova Iorque)
Tel.:+55 11 11 2188 0155
+1 646 843 6054
Replay: +55 11 2188 0400
Webcast: clique aqui

Webcast: O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet.
Replay: O replay das conferências estará disponível de 19 de março a 26 de março
de 2019.
Para informações adicionais, entre em contato com a área de Relações com
Investidores da Qualicorp.
Tel.: 55 11 3191-3829
E-mail: ri@qualicorp.com.br
Sobre a Qualicorp
Constituída em 1997, a Qualicorp é hoje a maior administradora de benefícios do país no segmento de
planos de saúde coletivos para categorias profissionais e empresas. Atua em nível nacional, possui mais
de 2.025 colaboradores, a Companhia representa aproximadamente 2,4 milhões de beneficiários,
considerando todos os segmentos de atuação. No segmento de planos coletivos por adesão, a Qualicorp
reúne as pessoas em grandes grupos de afinidade a partir de sua profissão ou área de atuação, por meio
de parcerias com entidades de classe profissionais. Com a escala obtida por essa coletividade, a
Qualicorp promove negociação junto às operadoras para obter planos de saúde coletivos em condições
diferenciadas e preços reduzidos. No segmento empresarial, a Companhia presta consultoria na
contratação, implantação e gestão de planos corporativos, além de oferecer outras soluções em gestão
de benefícios. Para mais informações, acessewww.qualicorp.com.br.

