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COMUNICADO AO MERCADO
Ref.: Resposta ao Ofício 2.006/2015-SAE de 21 de maio de 2015 (“Ofício”)
Quality Software S.A. (“Companhia”), em referência ao Ofício acima destacado, vem, pelo presente
comunicado aos senhores acionistas e ao mercado em geral, prestar esclarecimentos relativos ao teor
da notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, na edição de 20 de maio de 2015, sob o título
“Quality Software compra”, conforme requerido pelo referido Ofício:
“(...)Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, edição de 20/05/2015, consta,
entre outras informações, que, com a aquisição da Tech Supply, essa empresa eleva a
receita anual de R$ 38,5 milhões para R$ 60 milhões, reforçando o plano de ganhar
escala para fazer uma oferta pública de ações em até três anos.
Solicitamos esclarecimentos, até 22/05/2015, sobre o teor da referida notícia, bem
como outras informações consideradas importantes. (...)”
A Companhia informa que não prestou ao jornal Valor Econômico qualquer informação referente à sua
receita anual ou mesmo à aquisição da Tech Supply, desconhecendo a fonte utilizada pelo referido
veículo de comunicação na notícia publicada, que é de sua inteira responsabilidade.
A Companhia não corrobora com as projeções de receita divulgadas na notícia em questão e reitera
que as informações relevantes relacionadas à operação envolvendo a Tech Supply foram amplamente
divulgadas por meio de Fato Relevante de 19 de maio de 2015, em estrito cumprimento de suas
obrigações regulatórias, e que continuará a cumprir com suas obrigações de divulgação de qualquer
outro fato relevante em relação ao negócio em questão.
A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado por meio do telefone +55 (21)
3147-3000 ou do e-mail ri@quality.com.br.
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