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Notice to the Market: Acquisition of Material
Equity Interest – Pátria Investimentos
São Paulo, September 3rd, 2020 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(B3: QUAL3) ("Qualicorp" or "Company") hereby, pursuant to Article 12 of CVM
Instruction No. 358/02, to communicate its shareholders and the market in general that,
on this date, it received a correspondence from Pátria Investimentos Ltda. ("Pátria"),
informing that, after the acquisition of common shares issued by the Company, funds
managed by Pátria have, in aggregate, 14,288,300 (fourteen million, two hundred and
eighty-eight thousand, and three hundred) common shares of the Company,
representing 5.04% (five point zero four percent) of Qualicorp's shares.
The full correspondence is attached to this press release.
Frederico Oldani
CFO and Investor Relations Officer.
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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São Paulo, 2 de setembro de 2020

REF.:

Negociação Relevante - Aumento
de Participação Acionária
À
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
At.: Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Relações com Investidores
Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista,
São Paulo/SP | CEP 01313-020
E-mail: ri@qualicorp.com.br
Prezados Senhores,
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 358,
de 3.1.2002, conforme alterada (“ICVM 358”), Pátria Investimentos Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 12.461.756/0001-17, devidamente autorizada a administrar fundos de
investimento e gerir carteiras de valores mobiliários pela CVM por meio do Ato
Declaratório nº 11.789, de 6 de julho de 2011 (o “Pátria”), na qualidade de
gestora dos fundos (i) Pátria - Private Equity VI (Cayman), L.P., inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 32.642.775/0001-57 (“Pátria VI (Cayman)”); (ii) Pátria Private

Equity

VI

(Cayman-B),

L.P.,

inscrito

no

CNPJ/ME

sob

o

nº 32.642.776/0001-00 (“Pátria VI (Cayman-B)”); (iii) Pátria - Private Equity VI
(Delaware), L.P., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.642.777/0001-46 (“Pátria VI
(Delaware)”); (iv) Pátria - Private Equity VI, LLC, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 32.642.778/0001-90 (“Pátria VI”); (v) Pátria - Private Equity VI-A, LLC, inscrito
no CNPJ/ME sob o 32.642.780/0001-60 (“Pátria VI-A”); (vi) Pátria - Private Equity
VI-B, LLC, inscrito no CNPJ/ME sob o 32.642.781/0001-04 (“Pátria VI-B”); (vii)
Pátria PIPE Master Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ/ME sob o
20.030.712/0001-60 (“Pátria PIPE”, e, em conjunto, com Pátria VI (Cayman),
Pátria VI (Cayman-B), Pátria VI (Delaware), Pátria VI, Pátria VI-A e Pátria VI-B os
“Fundos Pátria”), vem pela presente informar que, após a aquisição de ações
ordinárias de emissão da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.,
companhia

aberta,

inscrita
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no

CNPJ/ME

sob

o

nº 11.992.680/0001-93
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(“Companhia” ou “Qualicorp”), os Fundos Pátria passaram a deter, em conjunto,
participação acionária direta e indireta relevante na Companhia, de 14.288.300
ações ordinárias, representativas de 5,04% de seu capital social, nos termos do
art. 12 da ICVM 358.
Apesar de não haver uma participação-alvo específica definida, tais investimentos
realizados pelos Fundos Pátria integram a intenção do Pátria de contribuir
crescentemente para a governança da Qualicorp. A participação ora atingida pelos
Fundos Pátria não altera, contudo, a estrutura administrativa ou o bloco de
acionistas relevantes da Qualicorp.
Por fim, é fundamental ressaltar que, apesar de a gestão do Pátria sobre os Fundos
Pátria (bem como sobre outros fundos sob sua gestão) ser discricionária, há certos
temas relevantes que requerem deliberação ou aprovação de investidores (ou
comitês), no Brasil ou no exterior. Desta forma, este comunicado conjunto
específico não deve nem pode ser entendido como indicação de que os Fundos
Pátria (e/ou outros fundos sob gestão do Pátria) necessariamente se qualificam
como “pessoas vinculadas” ou “representando o mesmo interesse” para toda e
qualquer finalidade em toda e qualquer situação ou operação tratada pela lei ou
regulamentação da CVM, ou mesmo estatutos, políticas, regimentos ou demais
regramentos internos de companhias investidas.

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
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