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

Fato Relevante: Qualicorp anuncia Ampliação do
Escopo de Atuação do Comitê de Apuração
São Paulo, 26 de outubro de 2020 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(B3: QUAL3) (“Qualicorp” ou “Companhia”) vem, nos termos da Instrução CVM n°
358/2002 e da legislação em vigor, em continuidade ao fato relevante divulgado em 22
de outubro, comunicar ao mercado que, em reunião iniciada naquela data e finalizada
em 23 de outubro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, por
unanimidade, ampliar o escopo das atividades do Comitê de Apuração constituído em
22 de julho de 2020, de modo a incluir também os fatos que deram ensejo à busca e
apreensão no âmbito da “Operação Triuno” realizada na sede da Companhia em 22 de
outubro, bem como seus eventuais desdobramentos.
O Comitê de Apuração é formado pelos membros independentes do Conselho de
Administração da Companhia, Srs. Mauro Teixeira Sampaio, Murilo Ramos Neto e
Roberto Martins de Souza. A nova apuração terá início imediato e será conduzida
concomitantemente à apuração já em curso. Assim como a apuração em curso, a nova
apuração também contará com o apoio de assessores externos especializados.
Após a conclusão dos trabalhos de cada apuração independente, o Comitê de Apuração
apresentará suas conclusões e recomendações diretamente ao Conselho de

Administração, para que este possa deliberar quanto às eventuais medidas necessárias
a serem tomadas no interesse da Companhia e de todos os seus acionistas.
Com base nas informações divulgadas pelas autoridades até o momento, a Companhia
informa que a busca e apreensão realizada em 22 de outubro na sede da Companhia,
no âmbito da “Operação Triuno”, está relacionada à suposta realização de pagamentos
a prestadores de serviço sem a devida contraprestação.
A nova administração da Qualicorp informa ao mercado que está colaborando com as
autoridades para elucidação dos fatos e reforça o seu compromisso com a
transparência, ética e os mais elevados padrões de governança corporativa.
Frederico Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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Material Fact: Qualicorp Announces the Expansion
of the Activities of the Investigation Committee
São Paulo, October 26, 2020 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3:
QUAL3) (“Qualicorp” or “Company”) in accordance with CVM Rule No. 358/2002 and
the applicable laws, and further to the material fact publicly-released on October 22,
hereby informs the market that, at a meeting started on that date and concluded on
October 23, 2020, the Board of Directors of the Company has unanimously approved to
expand the scope of the activities of the Investigation Committee created on July 22,
2020, in order to include the facts that originated the search and seizure procedures
Undertook within “Operação Triuno” in the Company’s headquarters on October 22, as
well as any further developments related to them.
The Investigation Committee is formed by the independent members of the Company
Board of Directors, Messrs. Mauro Teixeira Sampaio, Murilo Ramos Neto and Roberto
Martins de Souza. The new investigation will start immediately and will be conducted
simultaneously to the ongoing investigation. As well as in such investigation, the new
one shall also be assisted by specialized external advisors.
After the conclusion of the independent investigation, the Investigation Committee shall
report its conclusions and recommendations directly to the Board of Directors, so the

Board may resolve on the potential necessary measures to be taken in the best interest
of the Company and of all its shareholders.
Based on the information made publicly available by the authorities so far, the Company
informs that the search and seizure procedures conducted in the Company’s
headquarters on October 22, within “Operação Triuno”, are related to payments
allegedly made to service providers without the proper consideration of services
rendered by them.
The new management of Qualicorp informs the market that it is cooperating with the
relevant authorities to clarify such facts and reinforces its commitment with
transparency, ethics and with the highest standards of corporate governance.
Frederico Oldani
Chief Financial and Investor Relations Officer
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

