Q UA L IC O R P C O N S UL T O R IA E C O R R E T O R A D E SE G UR O S S. A .

Comunicado ao Mercado:
Quali anuncia Aquisições de Carteiras de Vidas no
Segmento Coletivo por Adesão
São Paulo, 06 de abril de 2021 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(B3: QUAL3) (“Quali” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, nesta data, celebrou contratos para a aquisição: (i) de carteira de planos
privados de assistência à saúde contendo aproximadamente 7,9 mil vidas, no segmento
coletivo por adesão e PME Estipulado, da Gestão Serviços de Intermediação,
Agenciamento e Negócios Ltda. (“Gestão Adm”), localizadas na Cidade de Natal, no Rio
Grande do Norte, e atendidas pela Unimed Natal (“Unimed Natal” e “Transação Gestão
Adm”, respectivamente); e (ii) de carteira de planos privados de assistência à saúde
contendo aproximadamente 2,3 mil vidas, no segmento coletivo por adesão, da
Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa
(“ACIAP”), localizadas na Cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e atendidas pela
Unimed de Barra Mansa (respectivamente, “Unimed Barra Mansa” e “Transação ACIAP”
e, em conjunto com a Transação Gestão Adm, as “Transações”).
As Transações, que envolvem somente os direitos e obrigações sobre as referidas
carteiras, adicionam cerca de 10 mil vidas ao portfólio da Companhia e marcam o início
da parceria da Quali com a Unimed Natal e Unimed Barra Mansa. Além disso, estão
alinhadas à estratégia de crescimento da Companhia nas suas frentes de negócio e aos

seus objetivos de diversificação do portfólio de vidas em diferentes operadoras, que
inclui a ampliação da sua oferta de planos privados de assistência à saúde em todas as
regiões do Brasil.
A conclusão das Transações está condicionada ao cumprimento de certas condições
precedentes usuais em transações dessa natureza e, após o fechamento, as vidas
adicionadas à carteira da Quali serão absorvidas pela Qualicorp Administradora de
Benefícios S.A., controlada da Companhia.
Frederico Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
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Notice to Market:
Quali announces the Acquisition of Health Lives
Portfolios in the Affinities Segment

São Paulo, April 6, 2021 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: QUAL3)
(“Quali” or “Company”) informs its shareholders and the market in general that, on this
date, it has signed agreements to acquire: (i) a portfolio of private health care plans
containing approximately 7.9 thousand lives in the Affinities and SME Stipulated
segments, from Gestão Serviços de Intermediação, Agenciamento e Negócios Ltda.
(“Gestão Adm”), located in the city of Natal, Rio Grande do Norte and served by Unimed
Natal (“Unimed Natal” and “Gestão Adm Transaction”, respectively); and (ii) a portfolio
of private health care plans containing approximately 2.3 thousand lives in the Affinities
segment, from Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços
de Barra Mansa (“ACIAP”), located in the city of Barra Mansa, Rio de Janeiro and served
by Unimed de Barra Mansa (respectively “Unimed Barra Mansa” and “ACIAP
Transaction” and, together with Gestão Adm Transaction, the “Transactions”).
The Transactions, which involve only the rights and obligations on those portfolios, add
about 10 thousand lives to the Company’s portfolio and mark the beginning of Quali’s
partnership with Unimed Natal and Unimed Barra Mansa. Besides, they are in line with
the Company’s growth strategy on its business fronts and with its objective of

diversifying the health life portfolio in different operators, which includes the expansion
of its offer of private health care plans in all regions of Brazil.
The conclusion of the Transactions is subject to the compliance of certain usual
precedent conditions in transactions of this nature and, after the closing, the lives added
to Quali’s portfolio will be absorbed by Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., a
subsidiary of the Company.
Frederico Oldani
CFO and IRO
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

