
 
 

 

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

FATO RELEVANTE 
 
 
A Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), no 
âmbito das discussões com a CNP Assurances S.A. (“CNP”), com o objetivo de 
definir ajustes ao acordo concluído em 29 de agosto de 2018, conforme Fato 
Relevante divulgado em 22 de março de 2019, comunica ao mercado em geral que 
as partes assinaram nesta data o aditamento contratual que formaliza as alterações 
no referido acordo. Conforme aditado, o acordo trata da nova parceria a ser 
desenvolvida em nova estrutura societária para exploração, com exclusividade, dos 
ramos de seguros de vida e prestamista e dos produtos de previdência na rede de 
distribuição da Caixa Econômica Federal. 
 
Em relação aos detalhes do acordo divulgados no dia 29 de agosto de 2018, 
destacamos que o aditamento contratual trouxe as seguintes alterações: 
 

 A quantia que a CNP pagará no fechamento da operação (Upfront) será de R$7 
bilhões; 

 Foi introduzido mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho em volume e 
lucratividade (Earn-out), a ser pago em duas parcelas (2024 e 2026) e limitado 
ao valor de R$ 0,8 bilhão, corrigido pela Selic a partir de 31 de dezembro de 
2020; 

 O prazo para o fechamento da operação (cumprimento de todas as condições 
precedentes ao fechamento da operação) foi revisto e alterado de 31 de março 
de 2020 para 31 de dezembro de 2020; e 

 O prazo da parceria para exploração exclusiva dos ramos de seguros de vida e 
prestamista e produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa 
Econômica Federal foi estendido em 5 (cinco) anos, tendo como prazo final a 
data de 13 de fevereiro de 2046, e não mais 13 de fevereiro de 2041.  

 
O fechamento da operação e a implementação deste acordo, que abrange apenas 
uma parte do perímetro da parceria atual, estão sujeitos ao cumprimento de diversas 
condições suspensivas, incluindo as aprovações dos órgãos regulatórios, como da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Banco Central do Brasil 
(BACEN) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
 
A Companhia continuará comunicando o mercado oportunamente sobre a evolução 
dos assuntos relacionados a essa nova parceria e correlatos. 
 

Brasília, 19 de setembro de 2019. 

 

 

Leonardo Giuberti Mattedi 

Diretor de Governança, Riscos e Relações com Investidores 

Caixa Seguridade Participações S.A. 



 
 

 
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 

 
MATERIAL FACT 

 
 
Caixa Seguridade Participações S.A ("Caixa Seguridade" or "Company"), in the 
context of discussions with CNP Assurances S.A. (“CNP”) to determine adjustments 
to the agreement celebrated on August 29, 2018, as disclosed on the Material Fact 
released on March 22, 2019, hereby informs to the market that the parties signed 
today the contract addendum for the formalization of amendments to that agreement. 
The amended agreement envisages a new partnership to be developed in a new 
corporate structure that will exclusively explore the segments of life insurance, 
consumer credit life insurance and private pension plans in the Caixa Econômica 
Federal´s distribution network. 
 
The main changes introduced in the amendment of the agreement disclosed on 
August 29, 2018 are detailed as follows: 
 

 CNP will pay the amount of R$ 7.0 billion (Upfront) at the closing of the 
transaction; 

 Incentive mechanisms linked to outperformance criteria in terms of volumes and 
profitability (Earn-out) were introduced, which will be paid in two installments 
(2024 and 2026) and capped at R$ 0.8 billion (monetary correction by Selic rate 
as of December 31, 2020); 

 The deadline for completion of the closing of the transaction has been reviewed 
and amended from March 31, 2020 to December 31, 2020; and 

 The exclusive distribution agreement for the segments of life insurance, 
consumer credit life insurance and private pension plans in the network of Caixa 
Econômica Federal had a 5-year extension, which will now run until February 13, 
2046 (versus the original expiry date of February 13, 2041).  

 
Additionally, we inform that the closing of the transaction with CNP is subject to 
several conditions, including the approvals of the regulatory bodies (e.g. SUSEP, 
BACEN, and CADE). 
 
The Company will continue informing the market about developments related to this 
new partnership and other related subjects. 
 

Brasília, September 19, 2019 

 

 

 

 

 
Leonardo Giuberti Mattedi 

Corporate Governance, Risks and Investor Relations Director 

Caixa Seguridade Participações S.A. 


