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FATO RELEVANTE
A 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, em
cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM nº 358/02, vem a público divulgar aos acionistas e ao mercado em geral
que, na presente data, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações, pelo qual o acionista
David Estevam de Britto (“David”) alienou a totalidade das suas 180.000 (cento e oitenta mil)
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 32,85% (trinta e dois vírgula oitenta
e cinco por cento) do capital social da Companhia, sendo 149.854 (cento e quarenta e nove mil,
oitocentas e cinquenta e quatro) ações, representativas de 27,35% (vinte e sete vírgula trinta e cinco
por cento) do capital social, ao Fundo Capital Tech II – Fundo de Investimentos em Participações
(“Capital Tech II”), e 30.146 (trinta mil, cento e quarenta e seis) ações, representativas de 5,5%
(cinco vírgula cinco por cento) do capital social, à BNDES Participações S.A. - BNDESPAR,
subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(“BNDESPAR”).
A Companhia informa, ainda, que, em consonância com a sua estratégia corporativa e com o
objetivo de promover o crescimento acelerado da Companhia visando a uma Oferta Pública Inicial
(IPO), firmou, na presente data, um acordo de investimento com os acionistas Capital Tech II,
BNDESPAR e Júlio Cesar Estevam de Britto Junior (“Britto Júnior”) (“Acordo de Investimento”).
As Partes estimam que, após a conclusão da operação, Britto Jr. deterá participação acionária de
25,58% (vinte e cinco vírgula cinquenta e oito por cento), BNDESPAR deterá participação
acionária de 26,03% (vinte e seis vírgula zero três por cento) e o Capital Tech II deterá participação
acionária de 43,74% (quarenta e três vírgula setenta e quatro por cento), observados os eventuais
ajustes de participação previstos no Acordo de Investimento.
O preço de emissão das ações e, consequentemente, o número total de ações a serem emitidas
serão ajustados de acordo com o Ebitda e o endividamento líquido da Companhia, apurados com
base nas demonstrações financeiras auditadas levantadas em 31 de dezembro de 2015, conforme
procedimento estabelecido no Acordo de Investimento.
Os recursos aportados serão utilizados pela Companhia para, em linhas gerais, desenvolvimento de
softwares, aquisição de empresas que agreguem ofertas complementares de produtos, realização de
campanhas institucionais no mercado, marketing e participação em eventos especializados, bem
como suporte ao capital de giro da Companhia.
Tendo em vista as operações mencionadas acima, nesta data, (i) David e Britto Júnior firmaram o
Termo de Distrato do Acordo de Acionistas celebrado em 05 de outubro de 2009; e (ii) Britto
Júnior, BNDESPAR, Capital Tech II, Júlio Cesar Estevam de Britto, Alexandre da Cruz Fidalgo,
Jairo Pereira Barboza, Caio Serodio Nogueira e Marcio Antônio Ramos Alves, únicos acionistas da
Companhia, firmaram o novo Acordo de Acionistas, para estabelecer os seus respectivos direitos e
obrigações decorrentes da participação acionária detida na Companhia.

O Termo de Distrato do Acordo de Acionistas celebrado em 05 de outubro de 2009 e o novo
Acordo de Acionistas da Companhia serão averbados nos registros mantidos pela instituição
financeira depositária das ações, com as anotações nos respectivos extratos, para fins do disposto
no artigo 118 da Lei nº 6.404/76, e encontram-se disponíveis para consulta nos sites da Companhia
(www.quality.com.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br)
e da CVM
(www.cvm.gov.br).
Rio de Janeiro, RJ, 8 de março de 2016.
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