QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Incorporação de Sociedade Subsidiária Integral

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), conforme
alterada, e na Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, a QUALICORP CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S.A., companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 11.992.680/0001-93 (“Companhia”),
em complemento ao Fato Relevante divulgado em 14 de outubro de 2019, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que os acionistas da Companhia, reunidos em assembleia extraordinária nesta data,
aprovaram a incorporação, pela Companhia, da sua subsidiária integral Qualicorp Corretora de Seguros
S.A. (“Incorporada” e “Incorporação”, respectivamente).
Tendo em vista a aprovação da Incorporação também pela Companhia, na qualidade de única acionista da
Incorporada, em assembleia extraordinária da Incorporada realizada nesta data, em decorrência da
Incorporação:
(i)

a Companhia incorporou a totalidade do patrimônio líquido da Incorporada, o qual foi determinado
com base no critério contábil e laudo de avaliação de empresa especializada, não tendo ocorrido
aumento do capital social da Companhia;

(ii)

a Companhia passou a suceder a Incorporada a título universal e sem qualquer solução de
continuidade, em todos os seus ativos e passivo, direitos e obrigações, de qualquer natureza,
patrimoniais ou não patrimoniais, com efeitos a partir desta data;

(iii)

a Incorporada foi extinta e, como consequência, as ações de emissão da Incorporada foram
canceladas e extintas.
São Paulo, 31 de outubro de 2019.

________________________________________
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relações com Investidores
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Publicly-held Company
MATERIAL FACT
Merger of Wholly-owned Company
Pursuant to CVM Instruction No. 358 as of January 3, 2002, as amended and CVM Instruction 565 as of
June 15, 2015, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S. A., a publicly-held
company with headquarters in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Dr. Plínio Barreto, No. 365,
part, Bela Vista, ZIP CODE 01313-020, enrolled in the Brazilian Corporate Taxpayers’ (“CNPJ/ME”) under
No. 11.992.680 / 0001-93 (“Company”), in addition to the Material Fact disclosed on October 14, 2019,
hereby informs to its shareholders and the general market that the Company's shareholders, at an Special
Shareholders Meeting of the Company held on the date hereof, approved the merger by the Company of
its wholly-owned subsidiary QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. (“Merged Company” and
“Merger”, respectively).
In view of the Merger’s approval also carried out by the Company, as sole shareholder of the Merged
Company, in the Special Shareholders Meeting of the Merged Company held on the date hereof, as a result
of the Merger:
(i)

the Company merged the net equity of the Merged Company, which was ascertained based on the
book value and on the appraisal report made by a specialized company, and the capital stock of the
Company was not increased;

(ii)

the Company has succeeded the Merged Company, universally and without continuity solution, in
all its assets and liabilities, rights and obligations, of any nature, patrimonial or non-patrimonial,
with effects from the date hereof; and

(iii)

the Merged Company has been extinguished and, as a result, the shares issued by the Merged
Company have been canceled and extinguished.

São Paulo, October 31, 2019.

________________________________________
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Investors’ Relations Officer

