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

Comunicado ao Mercado:
Fechamento da Transação de Aquisição de Carteira
de Vidas Operadas pela Unimed Natal
São Paulo, 16 de junho de 2021 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(B3: QUAL3) (“Quali” ou “Companhia”), em continuidade ao Comunicado ao Mercado
divulgado em 06 de abril de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, mediante o cumprimento ou a renúncia, conforme aplicável, de todas as
condições precedentes, concluiu, o fechamento da transação prevista no contrato
celebrado em 06 de abril de 2021 com a Gestão Serviços de Intermediação,
Agenciamento e Negócios Ltda. (“Gestão Adm”) para a aquisição de carteira de planos
privados de assistência à saúde no segmento coletivo por Adesão contendo
aproximadamente 7,9 mil vidas atendidas pela Unimed Natal Sociedade Cooperativa do
Trabalho Médico (“Unimed Natal”) (“Transação”), as quais serão agora migradas para a
base de clientes da Companhia.
No contexto da Transação, a Quali também iniciou uma parceria comercial com a
Unimed Natal, adicionando mais uma operadora ao seu portfólio e firmando uma
importante parceira para distribuição de produtos nas áreas de cobertura da Unimed
Natal. A Transação está em linha com a estratégia comercial da Companhia de reforço,
ampliação e regionalização do seu portfólio de produtos.

Por fim, a Companhia informa também que as condições precedentes estabelecidas em
relação à transação para a aquisição de carteira de vidas da Associação Comercial,
Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (“ACIAP”) não foram
atendidas dentro do prazo acordado no respectivo contrato e, desse modo, o contrato
será considerado rescindido e não haverá fechamento dessa operação.

Frederico Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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Notice to Market:
Closing of the Transaction for the Acquisition of a
Portfolio of Lives Operated by Unimed Natal
São Paulo, June 16, 2021 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3:
QUAL3) (“Quali” or “Company”), in continuity with the Notice to Market disclosed on
April 6, 2021, informs its shareholders and the market in general that, through the
compliance or waiver, as applicable, of all previous conditions, it concluded the closing
of the transaction provided for in the agreement entered into on April 6, 2021 with
Gestão Serviços de Intermediação, Agenciamento e Negócios Ltda. (“Gestão Adm”) to
acquire a portfolio of private health care plans in the Affinities segment containing
approximately 7.9 thousand lives served by Unimed Natal Sociedade Cooperativa do
Trabalho Médico (“Unimed Natal”) (“Transaction”), which will now be migrated to the
Company's customer base.
In the context of the Transaction, Quali also started a commercial partnership with
Unimed Natal, adding another health care provider to its portfolio and establishing an
important partnership for the distribution of products in the region covered by Unimed
Natal. The Transaction is in line with the Company's commercial strategy of
strengthening, expanding and regionalizing its product portfolio.
Finally, the Company also informs that the previous conditions established on the
transaction for the acquisition of the portfolio of lives of Associação Comercial,

Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (“ACIAP”) were not
complied within the period set forth in the respective agreement and, in this way, the
agreement will be considered terminated and there will be no closing of this transaction.

Frederico Oldani
CFO and IRO
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

