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IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 

CNPJ: 33.376.989/0001-91 

NIRE: 333.0030917-9 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

 

 

FATO RELEVANTE 
 

Aumento de Capital Privado 

 

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

melhores práticas de governança corporativa, em complemento ao Fato Relevante de 8 de julho 

de 2020, vem informar aos seus acionistas e ao mercado que foi encerrado ontem o período para 

exercício do direito de preferência para subscrição privada no Aumento de Capital da 

Companhia.  

 

Conforme informações fornecidas pelo Banco do Brasil S.A., agente escriturador das Ações 

(“Escriturador”), foram subscritas, até 12 de agosto de 2020 (inclusive), 300.083.857 novas ações 

ordinárias de emissão da Companhia (“Ações Subscritas”), ao preço de emissão de R$ 6,93 por 

ação, totalizando o montante de R$ 2.079.581.134,87. 

 

As Ações Subscritas, isto é, 300.083.857 ações ordinárias, correspondem a, aproximadamente, 

99,0% da quantidade mínima de ações permitida no âmbito do Aumento de Capital 

(303.030.304); e 90,4% da quantidade máxima de ações permitidas no âmbito do Aumento de 

Capital (331.890.331), conforme informado no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas datado de 

8 de julho de 2020. O exercício do direito de preferência contou com a adesão de, 

aproximadamente, 100 mil acionistas da Companhia, sendo que do total de ações subscritas, 

cerca de 70% do volume financeiro foi subscrito por acionistas institucionais e cerca de 30% por 

acionistas individuais.    

 

O resultado do Aumento de Capital, até aqui obtido, reforça os níveis de Solvência da Companhia 

e contribui para o seu reenquadramento regulatório aos critérios definidos pela Superintendência 

de Seguros Privados (“SUSEP”) sobre “a cobertura” das Provisões Técnicas e da Margem 

Adicional de Liquidez, fortalecendo, portanto, a sustentabilidade da estratégia de negócios do 

IRB Brasil RE para os próximos anos.  

 

Tão logo possível, a Companhia informará ao mercado, por meio dos canais oficiais, as regras e 

procedimentos para a participação no Primeiro Rateio de Sobras do Aumento de Capital.  
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A Companhia reitera o compromisso em manter o mercado e seus acionistas informados sobre 

o Aumento de Capital, nos termos da regulamentação aplicável. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. 

Werner Romera Süffert 

Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

 

mailto:gri@irbre.com

