
 

FATO RELEVANTE 

 

O Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”) e a BB Seguridade Participações S.A. (“BB 
Seguridade”), em conformidade com o § 4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976; com a Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002; com as 
Resoluções n.º 3/2011 e 3/2013 do Conselho Nacional de Desestatização (“CND”), 
respectivamente de 07.04.2011 e 16.01.2013; e em complemento ao Fato Relevante 
divulgado pelas duas Companhias em 24.05.2013, e aos Fatos Relevantes publicados 
pelo Banco do Brasil em 15.10.2009 e 26.11.2012, comunicam que: 

1. Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 20.08.2013, os 
acionistas do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB”) deliberaram pela homologação do 
aumento do capital social do IRB, que havia sido objeto de aprovação pela AGE realizada 
em 07.06.2013. 

2. A realização da AGE para a homologação do aumento do capital social do IRB era 
condição precedente para o pagamento, pela BB Seguros Participações S.A. (“BB 
Seguros”), subsidiária integral da BB Seguridade, do montante de R$ 547.408.917,00, 
referente à aquisição de 212.421 ações ordinárias de emissão do IRB detidas pela União. 

3. Satisfeitas as condições precedentes, a BB Seguros efetivou, nesta data, o 
pagamento à União, passando a deter 20,5% do capital social do IRB. 

4. A aquisição de participação acionária no IRB foi aprovada pelo Conselho 
Administrativo da Defesa Econômica – Cade, sendo que a eficácia dos atos acima 
mencionados estará sujeita à aprovação do Tribunal de Contas da União – TCU, e 
posterior homologação do aumento de capital pela Superintendência de Seguros Privados 
– Susep. 

5. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.  
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