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IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ nº 33.376.989/0001-91 

NIRE nº 333.00309179 

 

FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS 

Aumento de Capital Privado 

 

O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE” ou “Companhia”), em cumprimento 

ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na 

regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução CVM nº 358, 

de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em 

geral que nesta data, o Conselho de Administração do IRB Brasil RE aprovou a homologação do 

aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para a subscrição 

privada, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de julho de 

2020 (“Aumento de Capital Privado”) bem como a consignação do valor do novo capital social da 

Companhia. 

 

Em continuidade ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas divulgado em 8 de julho de 2020 (“Fato 

Relevante e Aviso aos Acionistas”) e aos Comunicados ao Mercado divulgados em 17 e 26 de 

agosto de 2020 (“Comunicados ao Mercado”), a Companhia informa que, em 28 de agosto de 2020, 

foi realizado leilão especial na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, para venda das sobras das ações 

não subscritas no Aumento de Capital Privado, em benefício da Companhia, nos termos do artigo 

171, §7º, “b”, in fine, da Lei das S.A.  

 

Foram vendidas no leilão as 8.383.542 sobras de ações remanescentes, ao preço de R$ 7,05 por 

ação, totalizando o valor de R$ 59.103.971,10. 

 

Neste contexto, o Conselho de Administração homologou o Aumento de Capital Privado no valor 

de R$ 2.300.000.000,00, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão, para 

subscrição privada, de 331.890.331 ações ordinárias.  

 

O valor adicional de R$ 1.006.025,04, obtido com a venda das sobras de ações não subscritas, será 

destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações. 

 

As Ações subscritas serão creditadas em nome dos subscritores em até 3 (três) dias úteis após a 

homologação, ocorrida na presente data, do aumento do capital social pelo Conselho de 

Administração. O início da negociação das novas Ações na B3 ocorrerá após a homologação, na 

presente data, do aumento do capital social pelo Conselho de Administração.  
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Uma vez apurada a posição acionária, após a efetivação do Aumento de Capital Privado, a 

Companhia procederá com todos os atos homologatórios regulatórios eventualmente necessários, 

nos termos das normas regulatórias vigentes. 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 

Werner Romera Süffert 

Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores 

 


