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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, após análise e discussão interna, a totalidade de seus acionistas
aprovou, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a suspensão, por
prazo indeterminado, dos efeitos das deliberações relativas a incorporação da subsidiária Latin
Technology Distribuição Informática Ltda. (“Latin Tech”) pela Companhia, tomadas na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 26 de março de 2018 (“AGE
26.03.2018”), em razão da Latin Tech ter sido a vencedora de processo licitatório nº 00.797/18
promovido pela SABESP.
Em razão da referida suspensão, não produziram e não produzirão quaisquer efeitos as
deliberações tomadas na AGE 26.03.2018 relativas à incorporação da Latin Tech até nova
deliberação da Assembleia Geral da Companhia sobre o assunto.
Uma vez revogada a suspensão, os efeitos das deliberações sobre a incorporação da Latin
Tech pela Companhia, conforme aprovadas na AGE 26.03.2018, passarão a ser válidas e eficazes,
devendo qualquer variação patrimonial da Latin Tech ocorrida durante tal período de suspensão
ser absorvida pela Companhia, a qual, a partir de tal data, sucederá universalmente a Latin Tech
em todos seus direitos e obrigações.
Adicionalmente, os acionistas da Companhia, por unanimidade, ratificaram, na mesma
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, as demais deliberações aprovadas na AGE
26.03.2018, especialmente àquelas relativas à incorporação da subsidiária Technology Supply
Informática Comércio, Importação e Exportação Ltda. pela Companhia.
Os documentos societários da Companhia ora mencionadas 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).
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