QUAL3
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
FATO RELEVANTE: Potencial Dívida de Longo Prazo
São Paulo, 10 de maio de 2022 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: QUAL3)

(“Companhia” ou “Qualicorp”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº

44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em vista das

deliberações adotadas pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data,
autorizou a contratação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema financeiro
nacional para viabilizarem a realização de uma captação de dívida de longo prazo pela Companhia, no

montante total de, aproximadamente, até R$1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais),
com vistas a endereçar vencimentos de curto prazo da Companhia e à sua melhor adequação da
estrutura de capital e do fluxo de caixa futuro (“Potencial Dívida”).

A efetiva realização da Potencial Dívida está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações

necessárias da Companhia e das instituições financeiras, às condições políticas, macroeconômicas e de
mercado, bem como à celebração de documentos definitivos.

Ressalta-se que os termos e condições definitivos da Potencial Dívida deverão ser objeto de nova

deliberação e aprovação do Conselho de Administração da Companhia.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer
desdobramentos ou deliberações relevantes a respeito do assunto.

Frederico Oldani

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A

QUAL3
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
MATERIAL FACT: Potential Long Term Debt
São Paulo, May 10th 2022 – Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: QUAL3)

(“Company” or “Qualicorp”), in compliance with the provisions in article 157, paragraph 4, of Law

6.404, of December 15, 1976, as amended, and in the Resolution of the Securities and Exchange
Commission of Brazil (“CVM”) nº 44, of August 23, 2021, informs its shareholders and the market in
general that, in view of the resolutions adopted by the Company’s Board of Directors in a meeting

held on this date, authorized the engagement of certain financial institutions belonging to the

national financial system to make possible the raising of long-term debt by the Company, in the total
amount of approximately R$1,700,000,000.00 (one billion and seven hundred million reais), in order

to address the Company’s short-term debt maturities and to better adjust its capital structure and

future cash flow (“Potential Debt”).

The effective realization of the Potential Debt is subject to, among other factors, obtaining the necessary
approvals from the Company and from the financial institutions, to political, macroeconomic and market
conditions, as well as to the execution of definitive documents.

It should be noted that the definitive terms and conditions of the Potential Debt must be subject to
further deliberation and approval by the Company’s Board of Directors.

The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed about any
developments or relevant resolutions concerning the matter.

Frederico Oldani

Chief Financial and Investor Relations Officer

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

