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, n° 365, parte, Bela Vista, CEP 01313020 (“Companhia” ou “Qualicorp”), vem, nos termos da Instrução CVM n° 358/2002 e da
legislação em vigor, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração aprovou em 13 de janeiro de 2020 a contratação de operação de alienação
(“Potencial Transação”) de todas as atividades, ativos e passivos de sua controlada QSaúde
Operadora de Planos de Saúde Ltda. (CNPJ/ME nº 30.821.576/0001-80) (“QSaúde”) para o Sr.
José Seripieri Filho (“José Seripieri”), acionista da Companhia, bem como aprovou as demais
transações e documentos, como mencionados abaixo, sujeito à aprovação da Assembleia Geral da
Companhia.
Com a aprovação da Potencial Transação pela Assembleia Geral, a Companhia cessará seu projeto
de desenvolvimento de atividades de operadora de planos privados de assistência à saúde da
QSaúde, mantendo o foco na administração, gestão e vendas de planos de saúde, nos segmentos
coletivo por adesão e coletivo empresarial, bem como na prestação de outros serviços correlatos
em saúde, incluindo consultoria de gestão de benefícios em saúde, serviços de administração
terceirizada (TPA) e de tecnologia de informação aplicada à assistência em saúde.
A Potencial Transação consiste (a) na alienação de 100% das quotas da QSaúde a José Seripieri
pelo preço correspondente ao valor integral corrigido pelo CDI dos custos, despesas e dispêndios
incorridos até a data de fechamento para o custeio das atividades da QSaúde (equivalente a
R$ 51.083.034,29 na data de 31 de dezembro de 2019, o qual deverá ser ajustado até a data de
fechamento para cima ou para baixo, pela eventual diferença, positiva ou negativa, entre tal valor
e o valor apontado em relatório a ser entregue pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, acrescido dos eventuais aportes de capital realizados até a data do fechamento para
fins de cumprimento das obrigações assumidas pela QSaúde como parte do seu plano de iniciar
suas atividades operacionais e atender regulamentações aplicáveis), (b) na alteração, por meio de
aditivo próprio, da obrigação de não competição e não aliciamento prevista no Contrato de
Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios celebrado
entre a Companhia e José Seripieri em 28 de setembro de 2018, para permitir ao Sr. José Seripieri
a atuação na área de operação de planos privados de assistência à saúde (mantida a obrigação de
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não competição para as atividades de administradora de benefícios, corretora de seguros e demais
atividades desempenhadas pela Companhia), e (c) a celebração de contrato de parceria comercial
entre a Companhia e sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde de
modo a outorgar à Companhia e sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. o
direito de comercializar os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão e
empresarial por adesão, ambos na modalidade de pré pagamento, da QSaúde em condições de
preço que sejam no mínimo iguais à melhor condição de preço ofertada pela QSaúde a outras
administradoras de benefícios.
Visando o alcance das melhores condições comerciais e no melhor interesse da Companhia, a
Companhia esclarece que, no âmbito da Potencial Transação, tomou as seguintes providências: (i)
contratação do assessor financeiro Rothschild & Co para realização de trabalho de avaliação
econômico-financeira independente da QSaúde; e (ii) contratação do assessor financeiro Vinci
Partners para realização e organização de processo competitivo para busca de potenciais terceiros
interessados na aquisição da QSaúde. Informações adicionais a esse respeito bem como acerca do
histórico da negociação estão descritos na Proposta da Administração divulgada na presente data.
A Companhia celebrou em 13 de janeiro de 2020 o Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças (“CCVQ”), cuja validade e eficácia é condicionada, dentre outras condições, à
aprovação pela Assembleia Geral da Companhia convocada nesta data para o dia 30 de janeiro de
2020. O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a Proposta da Administração e
cópias do CCVQ, do Aditamento ao Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de
Ações e Não Competição de Negócios (incluindo cópia do Contrato de Assunção de Obrigação de
Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios originalmente celebrado em 28 de
setembro de 2018), do contrato de parceria comercial e demais documentos da Potencial Transação
foram colocados à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação
com investidores da Companhia (http://ri.qualicorp.com.br), e no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br/pt_br/).
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
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.
CNPJ/ME No. 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560
(B3: QUAL3)
Publicly-held Company
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, No. 365,
part, Bela Vista, Zip Code 01313-020 (“Company” or “Qualicorp”), hereby, pursuant to Rule
No. 358/2002 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores
Mobiliários) (“CVM”) and the applicable law in force, informs its shareholders and the general
market that, on January 13, 2020, the Board of Directors approved the contracting of a transaction
(“Potential Transaction”) involving the sale all activities, assets and liabilities of its controlled
company QSaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda. (CNPJ/ME No. 30.821.576/0001-80)
(“QSaúde”) to Mr. José Seripieri Filho (“José Seripieri”), shareholder of the Company, as well as
approved the other transactions and documents, as mentioned below, subject to the approval of the
Company’s Shareholders’ Meeting.
Upon the approval of the Potential Transaction by the Shareholders’ Meeting, the Company will
cease its project of development of activities of private healthcare plans operator of QSaúde,
keeping its focus on the administration, management and sales of healthcare plans, in both affinity
and corporate segments, as well as providing other related healthcare services, including healthcare
benefits planning consulting, third part administrator services (TPA) and healthcare information
technology.
The Potential Transaction consists of (a) the sale of 100% of QSaúde’s quotas to José Seripieri for
the price corresponding to the full amount adjusted by Interbank Deposit Rate (CDI) of the costs,
expenses and expenditures incurred up to closing date to fund the QSaúde's activities (equivalent
to R$ 51,083,034.29 on December 31, 2019, which shall be adjusted up or down until the closing
date for the eventual positive or negative difference between such amount and the amount
mentioned in a report to be submitted by PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, plus
any capital contributions made until the closing date for the purpose of fulfilling the obligations
assumed by QSaúde as part of its plan to start its operating activities and comply with applicable
regulations); (b) the change, by means of proper amendment, of the non-compete and nonsolicitation obligations set forth in the “Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de
Ações e Não Competição de Negócios”, entered into by and between the Company and José
Seripieri on September 28, 2018, to allow Mr. José Seripieri’s to act in the activity of operation of
private healthcare plans (maintained the non-compete obligation for the activities of benefit
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manager, insurance brokerage and other activities performed by the Company); and (c) the
execution of a commercial partnership agreement between the Company, its controlled company
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. and QSaúde in order to grant to the Company and
its controlled company Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. the right to market QSaúde’s
private healthcare plans in the affinity and affinity corporate segments, both in the form of
prepayment, at pricing conditions that are at least equal to the best price condition offered by
QSaúde to other benefit managers.
Aiming to achieve the best commercial conditions and in the best interest of the Company, the
Company clarifies that, under the Potential Transaction, it has taken the following steps: (i) hiring
financial advisor Rothschild & Co to prepare an independent economic and financial evaluation
of QSaúde; and (ii) hiring financial advisor Vinci Partners to conduct and organize a competitive
process to search for potential third parties interested in the acquisition of QSaúde. Additional
information on this as well as on the history of the negotiation are described in the Management
Proposal disclosed on the date hereof.
On January 13, 2020, the Company entered into a quota purchase and other covenant agreement
(“Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”) (“QPA”) whose validity and
effectiveness are subject to, among other conditions, the approval by the Company’s Shareholders’
Meeting called on this date for January 30, 2020. The call notice of the Extraordinary
Shareholder’s Meeting, the Management Proposal and copies of the QPA, of the “Aditamento ao
Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios”
(including copy of the “Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não
Competição de Negócios” originally entered into September 28, 2018), of the commercial
partnership agreement and other documents related to the Potential Transaction were made
available to the shareholders at the Company’s headquarters, on the Company’s investor relations
website (http://ri.qualicorp.com.br), and on websites of CVM' (http://www.cvm.gov.br) and B3
SA - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/).
São Paulo, January 14, 2020.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Financial and Inverstors’ Relations Officer
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