Q UA L IC O R P C O N S U LT O R IA E C O R R E T O R A D E SE G UR O S S. A

Aviso aos Acionistas: Distribuição de Dividendos
São Paulo, 3 de maio de 2021 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3:
QUAL3) (“Qualicorp” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, conforme
proposta pela Administração, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos,
sujeita às seguintes condições:
1. Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em 7 de
maio de 2021 (inclusive), sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex”
dividendo a partir de 10 de maio de 2021.
2. Montante total dos dividendos: R$ 570.393.090,11 (quinhentos e setenta milhões,
trezentos e noventa e três mil, noventa reais e onze centavos), correspondentes a
R$ 2,011139784 por ação.
3. Os dividendos serão pagos, conforme autorizado pelo artigo 205, § 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, da seguinte forma:
a. R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), correspondentes a R$
0,705176770 por ação, em 31 de maio de 2021; e
b. R$ 370.393.090,11 (trezentos e setenta milhões, trezentos e noventa e três
mil, noventa reais e onze centavos), correspondentes a R$ 1,305963014 por

ação, até 28 de dezembro de 2021. Os procedimentos relativos ao
pagamento da segunda tranche dos dividendos serão divulgados
oportunamente pela Companhia por meio de novo Aviso aos Acionistas.
4. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Escriturária das ações de
emissão da Companhia, a partir da data de início do pagamento dos dividendos.
5. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/ME ou do
CNPJ/ME, ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os valores somente
serão creditados a partir do 3º (terceiro) dia útil, contado da data da atualização
cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Bradesco S.A., que poderá ser efetuada
através de qualquer agência Bradesco.
6. Aos acionistas que tiverem as ações depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, os
dividendos serão pagos e repassados por intermédio dos seus agentes de custódia.

Frederico Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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Notice to Shareholders: Dividends Distribution
São Paulo, May 3, 2021 - Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: QUAL3)
(“Qualicorp” or “Company”), informs its shareholders and the market in general that, at
the Annual Shareholders Meeting held on April 30, 2020, as proposed by the
Management, the shareholders approved the payment of dividends, subject to the
following conditions:
1. The owners of shares issued by the Company on May 7, 2021 (inclusive) shall be
entitled to the dividends, and the Company’s shares will be considered “ex-dividend”
as of May 10, 2021.
2. Total dividends amount: R$ 570,393,090.11 (five hundred and seventy million, three
hundred and ninety-three thousand, ninety reais and eleven cents), corresponding
to R$ 2.011139784 per share.
3. Dividends will be paid, as authorized by Article 205, § 3, of the Brazilian Corporate
Law, as follows:
a. R$ 200,000,000.00 (two hundred million reais), corresponding to R$
0.705176770 per share, on May 31, 2021; and
b. R$ 370,393,090.11 (three hundred and seventy million, three hundred and
ninety-three thousand, ninety reais and eleven cents), corresponding to R$
1.305963014 per share, until December 28, 2021. The procedures for the

payment of this second tranche will be disclosed in due course by the
Company through a new Notice to shareholders.
4. Shareholders will have their dividends available according to the banking account
details provided to Banco Bradesco S.A., the depositary institution for the
Company’s shares, as of the initial payment date.
5. For the shareholders whose registration does not contain their corporate or
individual taxpayer’s number (CPF/ME or CNPJ/ME, respectively), or details of their
Bank/Agency/Branch Account, the amounts will only be credited from the third
business day following the update of said information in the electronic files of Banco
Bradesco S.A., which can be carried out in any of Bradesco’s branches.
6. To shareholders who have the shares deposited in B3 S.A. – Brazil, Bolsa, Balcão, the
dividends will be paid and passed on through their respective brokers.

Frederico Oldani
Chief Financial and Investor Relations Officer
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

