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Comunicado ao Mercado
A Qualicorp S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Santos, nº 415, 14° andar (parte), CEP 01419-002 (“Companhia”),
vem, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a subsidiária da
Companhia, Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (“Qualicorp Corretora”), firmou, nesta
data, o Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações e Outras Avenças
(“Contrato”) com a Fidelitas Corretora de Seguros Ltda. (“Fidelitas”), por meio do qual a
Qualicorp Corretora, sujeito ao cumprimento de determinadas condições previstas no
Contrato, comprometeu-se a adquirir os direitos e obrigações oriundos dos contratos
celebrados entre a Fidelitas e seus respectivos clientes.
A Fidelitas atua no ramo de prestação de serviços de corretagem referentes aos planos e
seguros de assistência à saúde (assistência médica e odontológica) na modalidade
“Coletivo Empresarial” e continuará exercendo as suas funções comerciais em parceria
com a Qualicorp.
A Fidelitas administra aproximadamente 77 mil vidas distribuídas entre os produtos de
saúde, odontológico e vida, com mais de R$70 milhões de prêmios emitidos nos últimos
12 meses, possui 137 Empresas clientes, com mais de 20 parceiros comerciais
(operadoras e seguradoras). Atua principalmente na Bahia, e possui também operações
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará.
A celebração deste Contrato reforça a estratégia do Grupo Qualicorp em complementar o
seu processo de expansão geográfica através do estabelecimento de parcerias
estratégicas, aliando a capacidade de distribuição do Grupo Qualicorp ao relacionamento
e desenvolvimento estabelecidos pela Fidelitas, gerando sinergias e novas oportunidades
comerciais no segmento coletivo empresarial.

A transação acima mencionada está alinhada à estratégia da Companhia de capturar
oportunidades de expansão geográfica.

São Paulo, 16 de março de 2012.
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