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Proposta da Administração

Assembleia Geral Extraordinária - 27/06/2019
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019. A Quality Software S/A (B3: QUSW3) (“Companhia”), a próxima tecnologia ao seu alcance,
em atendimento ao disposto na Instrução CVM 481/09, conforme alterada (“ICVM 481”), disponibiliza aos seus acionistas os
documentos e informações para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede da companhia.

Data: 27/06/2019
Horário: 10:00h
Local: Av. Rio Branco, 114 – 4º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ

Sobre a Quality Software
Fundada em 1989, a Quality Software S.A. (“Companhia”) atua no segmento de Tecnologia
da Informação. Com sede localizada no centro do Rio de Janeiro, possui filiais em São Paulo,
Curitiba e Eunápolis/BA.
A Quality S.A. é um dos principais fornecedores no Brasil em outsourcing de Tecnologia da
Informação, Gestão de Risco e Compliance, desenvolvimento e integração de software. A
Companhia ajuda seus clientes a ter mais performance operacional, governança e
comunicação com seus clientes usando plataformas digitais, equipes especialistas e
metodologias para promover uma cultura interna digital, transformar dados em valor e a
experiência do cliente final.

Contato de RI
Tel.: (21) 3147-3026
ri@quality.com.br
www.ri.quality.com.br
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Em AGE Será deliberado a seguinte matéria:

Assembleia Geral Ordinária:
(a) Eleger membro do conselho de administração
Conforme disposto no art. 17 de seu Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia é formado por 5 (cinco)
membros.
Desta forma, com a renúncia do senhor Dennis Del Bianco a administração propõe a eleição do seguinte senhor para
compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação recebida de seu acionista:
(i)
Lísias Lauretti, como conselheiro titular

Segue anexo os documentos abaixo listados relacionados às matérias acima mencionadas:

1. Candidatos indicados para composição do Conselhos de administração (Anexo I desta Proposta)
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ANEXO I

Eleição de Membros do Conselho de Administração da Companhia
(Itens 12.5 a 12.10 do formulário de Referência)

12.5.

Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem.

A companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, Obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do mercado, e de acordo com o regulamento de Arbitragem da Câmara
de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto Social da companhia, nas Normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores mobiliários, bom como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em Geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do
BOVESPA MAIS, e do Regulamento de Sanções, do Regulamento de arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado
e do Contrato de Participação no BOVESPA MAIS
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12.5.

Candidatos ao Conselho de Administração.

Nome

CPF

Lísias Lauretti 695.720.388-34

Profissão
Engenheiro
Mecânico

Cargo a ser ocupado
Conselheiro de
Administração

Data da Eleição Data da Posse
26/06/2019

26/06/2019

Prazo do Mandato

Outro Cargo exercido no emisssor Indicado/Eleito pelo Controlador

Concomitante a Conselheiros
N/A
eleitos em 30/04/2019

Sim

Principais experiências profissionais
Lísias Lauretti
Graduado em Engenharia Mecânica, com extensão em International Management pela Harvard Business School nos Estados Unidos. Possue mais de 25 anos de experiência
no Mercado Financeiro e de Serviços Financeiros liderando as áreas de Tecnologia da Informação e Operacionais, como Diretor de Tecnologia e Operações no Banco
Sudameris, CIO para América Latina no Banco JPMorgan, CIO na Tecban S.A. e por 8 anos Vice-Presidente Executivo de Tecnologia para a América Latina na Serasa Experian
S.A. Atualmente é Sócio e CEO da Topping Consultoria e Senior Advisor para Empresas no mercado

