
(i) A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, por intermédio do

Ofício/CVM/SRE/GER/Nº 166/2013 expedido em 12 de abril de

2013 pela Comissão de Valores Mobiliários (“Ofício”)

determinou a suspensão da Oferta pelo prazo de 30

(trinta) dias, contados a partir da data do Ofício, nos termos

do parágrafo 2º do artigo 19 da Instrução da CVM nº 400, de 29

de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM

400”), em razão da utilização de material publicitário não

aprovado pela CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM

400, e que não continha informações mínimas necessárias para

a avaliação adequada da Oferta;

(ii) Adicionalmente, a Companhia, o Acionista Vendedor e o

Coordenador Líder reiteram a todo e qualquer interessado em

realizar o investimento na Oferta que desconsidere quaisquer

mensagens, vindas de qualquer endereço com a chave

bb.com.br, sobre a oferta de ações da BB Seguridade; 

(iii) A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder

recomendam também que, uma vez retomada a Oferta, por

meio de autorização da CVM, todos os investidores devem tomar

sua decisão de investimento apenas após a leitura atenta do

Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão daBB SEGURIDADE 

PARTICIPAÇÕES S.A. (“Prospecto Preliminar”) e do

Formulário de Referência, em especial as seções “Fatores de

Risco” deles constantes;

(iv) Em razão da suspensão da Oferta, os investidores que

tiverem realizado ordens de investimento até as 19:45h do

dia 12 de abril de 2013, por meio de Pedidos de Reserva

e/ou de Termos de Adesão ao FIA-BB Seg, na forma do

disposto no aviso ao mercado publicado em 3 de abril de

2013 e do Prospecto Preliminar, poderão, nos termos do

artigo 20 da Instrução CVM 400, desistir do seu Pedido de

Reserva e/ou do Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, entre 17

de abril de 2013 e 23 de abril de 2013 (“Período de

Desistência”), devendo, para tanto, informar sua decisão a�

Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu

Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg

(por meio de mensagem eletrônica, fax ou

correspondência enviada ao endereço da Instituição

Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua

decisão de desistência no prazo acima mencionado, seu Pedido de

Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg será�  considerado

válido e o investidor devera�  efetuar o pagamento do valor total

correspondente ao seu investimento na Data de Liquidação;

(v) Em especial, os Investidores da Oferta Não Institucional
que tiverem realizado ordens de investimento após as
19:45h do dia 12 de abril de 2013, por meio de Pedidos de
Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIA-BB Seg, terão
seus Pedidos de Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIA-
BB Seg cancelados.  Por ocasião do término da suspensão
da Oferta, as Instituições Participantes da Oferta
contatarão referidos investidores para que estes
confirmem se desejam reapresentar seus Pedidos de
Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg, dentro dos
prazos a serem indicados no Comunicado ao Mercado
referido no item (vi) abaixo; e

(vi) A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores
da Oferta manterão o mercado informado sobre a
retomada da Oferta, bem como das alterações ao
cronograma da Oferta, e da forma de acesso ao Prospecto e
ao Formulário de Referência, mediante a publicação de
novo Comunicado ao Mercado.

Os termos grafados em letras maiúsculas que não tiverem sido de
outra forma definidos neste Comunicado terão os significados
que lhes foram atribuídos no Aviso ao Mercado publicado em 3
de abril de 2013.

São Paulo, 16 de abril de 2013

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,

atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela

qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise

préviada presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores

mobiliários a serem distribuídos.
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A BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), o BANCO DO BRASIL S.A. (“Banco do Brasil”, “Acionista Vendedor”), o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB Investimentos” ou “Coordenador Líder”), o
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. MORGAN” ou “Agente Estabilizador”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“BRADESCO BBI”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“ITAÚ BBA”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG PACTUAL”), o
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“CITI”), o BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO (“BRASIL PLURAL”) e o BANCO VOTORANTIM S.A.
(“VOTORANTIM” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o J.P. MORGAN, o BRADESCO BBI, o ITAÚ BBA, o BTG PACTUAL, o CITI E O BRASIL PLURAL, os “Coordenadores da Oferta”), no âmbito da oferta pública de

distribuição secundária de, inicialmente, 500.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer

ônus ou gravames (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), atualmente em fase de análise perante a CVM,
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