QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF n° 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560

Mapa Final de votação Sintético para a
Assembleia Geral Extraordinária
de 30.01.2020

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o Mapa Final de votação Sintético (anexo), que consolida as instruções
de voto proferidas presencialmente por seus acionistas, com as indicações do total de aprovações,
rejeições e abstenções para cada uma das matérias deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária realizada nesta data.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relação com Investidores
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Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de janeiro de 2020
Mapa Final de votação Sintético

Quantidade de Ações
Número da
Deliberação

1

2
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Deliberação

APROVAR

aprovar a potencial transação (“Potencial Transação”) consistente (a) na alienação pela Companhia da
totalidade das quotas de emissão da controlada QSaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda. (CNPJ/ME
nº 30.821.576/0001-80) (“QSaúde”) para o Sr. José Seripieri Filho, nos termos da Proposta de
Administração e contrato disponibilizado; (b) na concessão de liberação parcial e restrita das
obrigações de não competição e não aliciamento de clientes, fornecedores, distribuidores e/ou
parceiros comerciais assumidas pelo Sr. José Seripieri Filho no Contrato de Assunção de Obrigação de
Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios celebrado com a Companhia em 28 de
78.266.723
setembro de 2018, em relação à atividade de operadora de planos privados de assistência à saúde
(com exceção da modalidade de administradora de benefícios), a fim de viabilizar a operação de
aquisição da QSaúde, nos termos da Proposta de Administração e minutas disponibilizadas; e (c) na
celebração de contrato de parceria comercial entre a Companhia, sua controlada Qualicorp
Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde para regular o oferecimento de produtos da QSaúde pela
Companhia e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.; e
autorizar a prática, pela administração da Companhia e de suas subsidiárias, de todos e quaisquer
demais atos que se façam necessários à efetivação da deliberação acima e à consumação do
78.491.723
fechamento da Potencial Transação, incluindo a celebração dos contratos e documentos no âmbito da
Potencial Transação.

REJEITAR

ABSTER-SE

35.262.499

6.960.880

35.037.499

6.960.880

