QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
(B3: QUAL3)
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., companhia aberta, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Plínio Barreto, nº 365, 14º andar (parte), CEP 01313020 (“Companhia” ou “Qualicorp”), nos termos do artigo 157, §4º da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e do disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato
Relevante divulgado em 8 de agosto de 2019, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que recebeu, na presente data, comunicação do Sr. José Seripieri Filho (“Junior”), da 831
Participações S.A. (“831 S.A.”), do L2 Participações Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia (“L2 FIP”) e da Rede D’Or São Luiz S.A. (“Rede D’Or”) informando o seguinte:
Tendo sido implementadas todas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e
venda de ações celebrado em 8 de agosto de 2019 entre, de um lado, a 831 S.A., o L2 FIP e
Junior e, de outro, a Rede D’Or (“Contrato”), foi realizada, nesta data, a transferência das ações
objeto do Contrato, por meio da qual a Rede D’Or tornou-se titular de ações representativas de
9,97% (nove vírgula noventa e sete por cento) do capital social da Companhia. Com a conclusão
da operação, Junior permanece como acionista indireto da Companhia, detendo, por meio da 831
S.A., ações representativas de 9,95% (nove vírgula noventa e cinco por cento) do capital social
da Companhia. O L2 FIP, por sua vez, deixa de deter diretamente ações da Companhia.
Adicionalmente, conforme previamente anunciado, Rede D’Or e 831 S.A. celebraram, também
nesta data, acordo de acionistas (tendo o Sr. José Seripieri Filho como interveniente anuente) a
fim de regular o exercício de seus respectivos direitos de voto nas assembleias gerais da
Companhia (“Acordo de Acionistas”).
A Companhia informa que o Acordo de Acionistas encontra-se arquivado em sua sede e disponível
nos websites da Companhia (https://www.qualicorp.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
A Companhia informa, ainda, que nesta data foram recebidas as renúncias do Junior a seus
cargos de Diretor Presidente, conselheiro de administração e membro do comitê de remuneração
da Companhia, bem como dos Srs. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira e Raul Rosenthal Ladeira
de Matos a seus cargos de conselheiros de administração e membros do comitê de remuneração
da Companhia. Ficam registrados os mais profundos agradecimentos ao Junior, que integrou a
nossa administração desde a criação da Companhia, por sua dedicação e efetiva contribuição
para o sucesso da Companhia ao longo das últimas décadas. A liderança visionária e o pioneirismo
do Junior possibilitaram à Companhia desenvolver um modelo de negócios único, e ocupar a
posição de maior corretora de cuidados de saúde e administradora de planos de saúde por
afinidade do Brasil. Agradecimentos ficam registrados também aos Srs. Leonardo Porciúncula
Gomes Pereira e Raul Rosenthal Ladeira de Matos pelos serviços prestados e pelo desempenho
de suas funções.
Diante das renúncias apresentadas, também nesta data, o Conselho de Administração, em
reunião extraordinária, (i) elegeu os Srs. Heráclito de Brito Gomes, Mauro Teixeira Sampaio e
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Otávio de Garcia Lazcano para ocuparem os cargos deixados vagos pelos conselheiros
renunciantes, com o mandato unificado até a assembleia geral ordinária que examinará as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2019, tendo o Sr. Heráclito de Brito
Gomes sido indicado para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, ad referendum da próxima assembleia geral de acionistas; e (ii) nomeou o Sr. Bruno
Ferreira Blatt para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a primeira
reunião do Conselho de Administração subsequente à assembleia geral ordinária que examinará
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2019.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Brazilian Corporate Taxpayers No.11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
Publicly-held Company
(B3: QUAL3)
MATERIAL FACT

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 Doutor Plínio Barreto, n° 365, 14th floor (part),
Bela Vista, Zip Code 01313-020 (“Company” or “Qualicorp”), in accordance with Section 157,
paragraph 4, of Law No. 6,404/76, as amended, and, as provided for in Rule No. 358/2002 of the
Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”), as
amended, and as Material Fact disclosed on August 8th, 2019 hereby informs its shareholders
and the general market that, it has received, on this date, a notice from Mr. José Seripieri Filho
(“Junior”) of 831 Participações S.A. (“831 SA”), L2 Participações Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia (“L2 FIP”) and Rede D'Or São Luiz S.A. (“Rede D'Or”) stating the
following:
As all the suspensive conditions provided for in the share purchase and sale agreement executed
on August 8, 2019 between, on one side, 831 S.A., L2 FIP and Junior and, on the other side,
Rede D'Or (“Agreement”) were implemented, on this date, the shares subject to such Agreement
were transferred, provided that Rede D'Or became the holder of shares, representing 9.97%
(nine point ninety-seven percent) of the Company's capital stock. With the conclusion of the
transaction, Junior remains an indirect shareholder of the Company, holding, through 831 S.A.,
shares representing 9.95% (nine point ninety-five percent) of the Company's capital stock. L2
FIP, on the other hand, no longer directly holds Company shares.
Additionally, as previously announced, Rede D'Or and 831 S.A. also executed, on this date, a
shareholders' agreement (being Mr. José Seripieri Filho as intervening consenting party) to
regulate the exercise of their respective voting rights at the general meetings of the Company
(“Shareholders Agreement”).
The Company informs that the Shareholders' Agreement is filed at its headquarters and available
on the websites of the Company (https://www.qualicorp.com.br), CVM (www.cvm.gov.br) and
B3 SA - Brazil, Stock Exchange, Counter (www.b3.com.br).
The Company also informs that, on this date, Junior's resignations to the positions of Chief
Executive Officer, member of the Board of Directors and member of the compensation committee
of the Company were received, as well as the resignations of Mr. Leonardo Porciúncula Gomes
Pereira’s and Mr. Raul Rosenthal Ladeira de Matos’ as members of the Board of Directors and as
members of the compensation committee of the Company. We hereby register our sincerely
appreciation to Junior, who has been a member of our management since the creation of the
Company, for his dedication and effective contribution to the Company's success over the last
decades. Junior's visionary leadership and pioneering spirit have enabled the Company to develop
an unique business model, and to reach the position of the largest healthcare broker and affinity
health plan administrator in Brazil. Acknowledgments are also given to Mr. Leonardo Porciúncula
Gomes Pereira and Mr. Raul Rosenthal Ladeira de Matos for their services and for the performance
of their duties.
Given the resignations presented, also on this date, the Board of Directors, in an extraordinary
meeting, (i) elected Mr. Heráclito de Brito Gomes, Mr. Mauro Teixeira Sampaio and Mr. Otavio
de Garcia Lazcano, to occupy the positions left vacant by the resigning directors, with the unified
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term of office until the general shareholders meeting that will examine the financial statements
of the fiscal year ended on December 31st, 2019, provided that Mr. Heráclito de Brito Gomes was
appointed as Chairman of the Company's Board of Directors, ad referendum of the next general
meeting of shareholders; and (ii) elected Mr. Bruno Ferreira Blatt as Chief Executive Officer of
the Company, with term of office until the first meeting of the Board of Directors following the
annual shareholders' meeting, which will examine the financial statements of the fiscal year ended
on December 31st, 2019.

São Paulo, November 12, 2019.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Financial and Investors’ Relations Officer
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