
 

 

 

 

 

 

 

 

QUALICORP CONSULTOR IA  E  CORR ETORA  DE  SEGUROS S.A 

 

Comunicado ao Mercado: Aquisição de 
Participação Relevante – Rede D’Or 
 

São Paulo, 5 de fevereiro de 2021 –  A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 
S.A. (B3: QUAL3) (“Qualicorp” ou “Companhia”) vem, nos termos do artigo 12 da 
Instrução CVM nº 358/02, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 
nesta data, recebeu correspondência da Rede D’Or São Luiz S.A., pela qual foi informada 
que, após a aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia, passou a deter 
43.834.183 (quarenta e três milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, cento e oitenta e 
três) ações ordinárias da Companhia, representativas de 15,43% (quinze vírgula 
quarenta e três por cento) do capital social da Qualicorp.  
 
A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado. 

 

 
Frederico Oldani 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

QUALICORP CONSULTOR IA  E  CORR ETORA  DE  SEGUROS S.A 

 

Notice to the Market: Acquisition of Material 
Equity Interest – Rede D’Or 
 

São Paulo, February 5th, 2021 –  Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: 
QUAL3) ("Qualicorp" or "Company") hereby, pursuant to Section 12 of CVM Rule N. 
358/02, communicates to its shareholders and to the market in general that, on this 
date, it received correspondence from Rede D'Or São Luiz S.A. informing that, after the 
acquisition of common shares issued by the Company, it now holds 43,834,183 (forty-
three million, eight hundred and thirty-four thousand, one hundred and eighty-three) 
common shares of the Company, representing 15.43% (fifteen point forty-three 
percent) of Qualicorp's share capital.    
 
The full correspondence (original, in Portuguese) is attached to this notice to the market. 
 
 
Frederico Oldani 
CFO and IRO 
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 



  

São Paulo, 4 de fevereiro de 2021  

 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.  
Rua Dr. Plínio Barreto, nº 365, 11º andar (parte)  
01419-000 São Paulo, SP  

E-mail: ri@qualicorp.com.br    

Atte.:   Frederico de Aguiar Oldani    
Diretor de RI  

   

Ref.: Aumento de Participação Societária – Artigo 12, caput e parágrafo 4º, da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002.  

   

Prezados Senhores,  

Em cumprimento ao disposto no artigo 12, caput e parágrafo 4º da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 
("Instrução CVM 358"), informamos que Rede D'Or São Luiz S.A., sociedade anônima com sede na cidade e Estado de 
São Paulo, na Rua Francisco Marengo, n.º 1312, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 06.047.087/0001-39 ("Rede D’Or") 
aumentou a participação acionária por ela detida na Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Qualicorp"), 
passando a deter, de forma consolidada, 43.834.183 (quarenta e três milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, cento 
e oitenta e três) ações ordinárias, equivalente a 15,43% (quinze vírgula quarenta e três por cento) do total das ações 
ordinárias emitidas pela Qualicorp.  

 Nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358, esclarecemos que:    

(i) a aquisição decorre da estratégia de investimento da Rede D’Or e não objetiva alterar a composição do 
controle ou a estrutura administrativa da Qualicorp;  
  

(ii) a Rede D’Or não é titular de outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos 
referenciados em ações da Qualicorp, sejam de liquidação física ou financeira; e  

  
(iii) a Rede D’Or é parte de acordo de acionistas celebrado em 12 de novembro de 2019 e arquivado na sede 

da Qualicorp.   
  

Atenciosamente,  

  


