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FATO RELEVANTE 

 

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., (B3: QUAL3) (“Companhia” ou 

“Qualicorp”), vem, nos termos da Instrução CVM n° 358/2002 e da legislação em vigor, e em 

continuidade ao fato relevante divulgado em 21 de julho, comunicar aos seus acionistas e 

ao mercado em geral que, em reunião iniciada na mesma data e finalizada em 22 de julho, o 

Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, a constituição de um 

comitê especial de assessoramento, com amplos poderes, independência e autonomia 

orçamentária (“Comitê de Apuração”). O Comitê de Apuração ficará responsável pela 

investigação dos fatos que deram ensejo à busca e apreensão realizada na sede da 

Companhia em 21 de julho, bem como de seus eventuais desdobramentos. Os membros 

independentes do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Mauro Teixeira 

Sampaio, Murilo Ramos Neto e Roberto Martins de Souza, formarão o Comitê de Apuração. 

 

O Comitê de Apuração, o qual contará com a ajuda de assessores externos especializados, 

iniciará seu trabalho com a maior brevidade possível e, ao final de suas atividades, 

apresentará suas conclusões e recomendações diretamente ao Conselho de Administração, 

para que este possa deliberar quanto às eventuais medidas necessárias a serem tomadas no 

interesse da Companhia e de todos os seus acionistas. 

 

Com base nas informações divulgadas publicamente pelas autoridades até o momento, a 

Companhia informa que os alegados fatos que deram ensejo à busca e apreensão são 

relacionados às eleições de 2014. A Qualicorp informa ainda que, em 12 novembro de 2019, 

realizou uma profunda reformulação da sua administração e, desde tal data, o Sr. José 

Seripieri Filho não ocupa qualquer cargo na administração da Companhia e não é um 

acionista relevante da Qualicorp, conforme divulgado ao mercado em 5 de fevereiro de 

2020. 

 

Por fim, a nova administração da Qualicorp reitera que a criação do Comitê de Apuração 

busca reforçar o seu compromisso com a transparência e com os mais altos padrões de 

governança corporativa na condução dos negócios da Companhia, em defesa do seu 

interesse social e da totalidade dos seus acionistas. 



 

 

São Paulo, 23 de julho de 2020. 

 

Frederico de Aguiar Oldani 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 
 

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., (B3: QUAL3) (“Company” or 

“Qualicorp”), in accordance with CVM Rule No. 358/2002 and the applicable laws, and 

further to the material fact publicly-released on July 21, hereby informs its shareholders 

and the market in general that, at a meeting started on that date and concluded on July 22, 

the Board of Directors of the Company has unanimously approved the creation of a special 

advisory committee, with extensive powers, independence and budget autonomy 

(“Investigation Committee”). The Investigation Committee shall be responsible for 

investigating the facts that originated the search and seizure procedures conducted in the 

Company’s headquarters on July 21, as well as any further developments related to them. 

The independent members of the Company Board of Directors, Mr. Mauro Teixeira Sampaio, 

Mr. Murilo Ramos Neto and Mr. Roberto Martins de Souza were nominated to the 

Investigation Committee. 

 

The Investigation Committee, which will engage specialized external advisors, shall begin 

its works as soon as possible and, by the time they are concluded, shall report its 

conclusions and recommendations directly to the Board of Directors, so the Board may 

resolve on the potential necessary measures to be taken in the best interest of the Company 

and of all its shareholders.   

 

Based on the information made publicly available by the authorities so far, the Company 

informs that the facts that allegedly led to the search and seizure procedures are related to 

the elections of 2014. Qualicorp also informs that, on November 12, 2019, the Company has 

concluded a complete reformulation of its management and, since then, Mr. José Seripieri 

Filho no longer holds any management office or position in the Company and is not a 

relevant shareholder of Qualicorp, as informed to the market on February 5, 2020.  

 

Lastly, the new management of Qualicorp reiterates that the creation of the Investigation 

Committee aims to reinforce its commitment with transparency and with the highest 



standards of corporate governance in the conduction of the Company’s businesses, in 

defense of its corporate interests and the interests of all its shareholders.  

 

São Paulo, July 23, 2020. 

 

Frederico de Aguiar Oldani 

Chief Financial and Investor Relations Officer  

 


