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FATO RELEVANTE

A Quality Software S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, com sede
na Av. Rio Branco, nº 114, 4º andar (parte), Bairro Centro, CEP: 20.040-001, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM nº 358/02, informa que, visando simplificar sua estrutura societária, a totalidade de seus
acionistas aprovou, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a
incorporação de suas subsidiárias integrais Latin Technology Distribuição Informática Ltda.
(“Latin Tech”) e Technology Supply Informática Comércio, Importação e Exportação Ltda. (“Tech
Supply” e, em conjunto com Latin Tech, “Sociedades Incorporadas”).
Por meio das incorporações, a Companhia sucedeu as Sociedades Incorporadas a título
universal em todos os seus direitos e obrigações, com a consequente extinção destas. Na medida
em que a Companhia detinha 100% (cem por cento) do capital social das Sociedades
Incorporadas, as incorporações não resultaram em aumento do capital social da Companhia e não
causaram qualquer impacto na base acionária da Companhia ou provocou diluição nas
participações dos seus acionistas.
Nos termos do art. 227 da Lei das S.A., as incorporações resultaram na absorção da
totalidade do patrimônio das Sociedades Incorporadas pela Companhia, tendo o valor do
patrimônio líquido contábil a ser absorvido sido objeto da avaliação independente pela PKF
Auditores Independentes, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1545, 5º andar,
Vila Nova Conceição, CEP: 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.924.241/0001-80, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo (CRC) sob o nº 2SP025652/O-0 e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
sob o nº 12.254, representada pelos responsáveis técnicos Cleverson Lacerda Silva, portador da
carteira de identidade nº 289079/O-0, expedida pelo CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
328.906.208-24 e Marcelo Gomes de Barros, portador da carteira de identidade nº 194830/O-0,
expedida pelo CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.484.438-56. As incorporações não
ensejaram direito de retirada aos acionistas da Companhia, nos termos da Lei das S.A.
Os Protocolos de Incorporação e Justificação, os Laudos de Avaliação e os demais
documentos relacionados com as operações de incorporação estão à disposição dos acionistas da
Companhia na sede da Companhia, bem como nos sites da Companhia (www.quality.com.br) e
da CVM (www.cvm.gov.br).
Rio de Janeiro, RJ, 26 de março de 2018.
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