QUALITY SOFTWARE S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 35.791.391/0001-94
COMUNICADO AO MERCADO

Quality Software S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, com sede na Av. Rio Branco, nº 114,
4º andar e 6º andar (parte), Bairro Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-001, vem a público divulgar aos
acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, verificouse que os documentos da administração do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, devidamente publicados nos jornais
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial em 30 de março de 2016, possuem incorreção
no cálculo do EBITDA da Companhia e deixaram de corretamente provisionar a remuneração variável dos
administradores da Companhia, o que afetou o resultado da Companhia no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015. Os acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram suspender os trabalhos da referida
assembleia, na forma do artigo 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, e autorizaram a administração da Companhia
a prontamente tomar todas as providências necessárias para ajustar e republicar tais documentos devidamente
corrigidos anteriormente à retomada dos trabalhos de tal assembleia, o que ocorrerá no dia 29 de abril de 2016, às
11 horas, na sede social da Companhia.
O Termo de Instalação e de Suspensão da Assembleia Geral Ordinária celebrado na presente data encontra-se
disponível para consulta nos sites da Companhia (www.quality.com.br), da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas e do mercado em
geral para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado ao Mercado por meio do
telefone +55 (21) 3147-3000 ou do e-mail ri@quality.com.br.
Rio de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2016.
QUALITY SOFTWARE S/A
Júlio Cesar Estevam de Britto Júnior
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores

