A
DIV
VULGAÇÃ
ÃO
DO
D
AV
VISO
AO
M
MERCAD
DO,
NOVA
INICIA
ALMENT
TE DIVULGADO EM 07 DE JULH
HO DE 2
2017, CO
OM
O OB
BJETIVO DE APRESENTA
AR A RELAÇÃO
O COMP
PLETA D
DAS
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ORCIADAS PART
TICIPANT
TES DA OFERTA
A
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L RESSEGURO
OS S.A.
CNPJ/MF nº 33.376.989/0
0001-91
7-9
NIRE nºº 333.0030917
Avenida Ma
arechal Câma ra, 171
20020-901
1, Rio de Janeeiro, RJ
Código ISIN das Ações nº BRIR
RBRACNOR4
go de negocia
ação das Açõees na B3: IRBR3
Códig
mos do dispostto no artigo 53 da Instrução
o da Comissão
Mobiliários (“CVM”) nº 400
0, de
o de Valores M
Nos term
29 de de
ezembro de 20
003, conforme
e alterada (“In
nstrução CVM
M 400”), o Fu
undo de Garaantia de Operaações
de Créditto Educativo (“FGEDUC”), o BB Seguro
os Participaçõees S.A. (“BB S
Seguros”), o Bradesco Seg
guros
S.A. (“Bradesco Seg
guros”), o Ita
aú Seguros S.A.
S
(“Itaú S
Seguros”), o Itaú Vida e Previdência S.A.
(“Itaú Viida”) e o Fundo de Investim
mento em Parrticipações Ca ixa Barcelona (“FIP Caixa Barcelona” ee, em
conjunto com FGEDUC, BB Seg
guros, Bradessco Seguros, Itaú Seguro
os e Itaú V
Vida, “Acionistas
Vendedo
ores”), conjuntamente com
m o Banco Bradesco BBI SS.A. (“Coordenador Líde
er” ou “Brad
desco
BBI”), o BB-Banco de Investimento
o S.A. (“BB In
nvestimentoss”), o Banco Itaú BBA S.A
A. (“Itaú BBA
A” ou
“Agente
e Estabilizado
or”), o Banco
o J.P. Morgan S.A. (“J.P. Mo
organ” e, em
m conjunto co
om o Coorden
nador
Líder, o BB
B Investimen
ntos e o Itaú BBA, “Coord
denadores Gllobais”), o Brasil Plural S.A
A. Banco Múltiplo
(“Brasil Plural”), o Banco BTG Pactual S.A. (“B
BTG Pactual”
”) e o Bank o
of America M
Merrill Lynch B
Banco
Múltiplo S.A. (“BofA
A Merrill Lynch”
L
e, em conjunto com o Braasil Plural e o BTG Pacctual,
“Coorde
enadores” e, conjuntamen
nte com os Coordenadore
C
es Globais, “Coordenado
ores da Oferrta”),
comunica
am que, em 29
2 de maio de
d 2017, foi requerido
r
per ante a CVM o registro da oferta públicca de
distribuiçção secundária
a de, inicialme
ente, 63.960.000 ações ordinárias, nom
minativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão do
d IRB-BRASIL
L RESSEGURO
OS S.A. (“Co
ompanhia”) e de titularidaade dos Acion
nistas
araçadas de quaisquer ônuss ou gravamees (“Ações”), a ser realizad
da no
Vendedores, todas livres e desemba
Brasil, com esforços de
e colocação da
as Ações no exterior (“Oferrta”).
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A Oferta

A Oferta
a consistirá na
a distribuição pública secu
undária das A
Ações no Brassil, em mercad
do de balcão
o não
organizado, e será rea
alizada sob a coordenação
o dos Coorden
nadores da O
Oferta, observaado o dispostto na
o CVM 400, bem
b
como os esforços de dispersão
d
acio nária previsto
os no Regulam
mento de Listaagem
Instrução
do Novo
o Mercado da
a B3 S.A. – Brasil,
B
Bolsa, Balcão (“Reg
gulamento d
do Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente), com
m a participaçção de determ
minadas instittuições interm
mediárias auttorizadas a op
perar
no merccado de cap
pitais brasileirro, credencia
adas junto à B3, convid adas a participar da Offerta,
exclusivamente, para efetuar esforços de coloca
ação das Açõ
ões junto aos Investidores Não Institucio
onais
(conform
me definido no item 7 abaixo) (“In
nstituições C
Consorciadass” e, em conjunto com
m os
Coordenadores da Ofe
erta, “Instituições Participantes da O
Oferta”).
eamente, serã
ão realizados esforços de colocação
c
dass Ações no exxterior pelo Brradesco Securrities,
Simultane
Inc., Banco do Brasil Securities
S
LLC, Itau BBA US
SA Securities, Inc., J.P. Morrgan Securitiess LLC, Brasil PPlural
Securitiess LLC, BTG Pactual
P
US Ca
apital LLC e Merrill Lynch , Pierce, Fenn
ner & Smith Incorporated (em
conjunto, “Agentes de
d Colocação
o Internacion
nal”) (i) nos Estados Unidos da Américca, exclusivam
mente
para inve
estidores institucionais qua
alificados (qua
alified instituttional buyers),, residentes e domiciliadoss nos
Estados Unidos
U
da Am
mérica, conform
me definidos na Regra 144
4A, editada peela U.S. Securiities and Exchange
Commisssion dos Estad
dos Unidos da
a América (“S
SEC”), em opeerações isentaas de registro, previstas no
o U.S.
Securitiess Act de 1933
3, conforme alterado (“Seccurities Act”)) e nos regulamentos editad
dos ao amparro do
Securitiess Act, bem como nos termo
os de quaisque
er outras regraas federais e eestaduais dos Estados Unido
os da
América sobre títulos e valores mob
biliários; e (ii) nos
n demais paaíses, que não
o os Estados U
Unidos da Am
mérica
e o Brasil, para investid
dores que seja
am considerad
dos não resideentes ou dom
miciliados nos Estados Unido
os da
América ou não con
nstituídos de acordo com as leis dessse país (non-U.S. persons)), nos termos do
Regulatio
on S (“Regula
amento S”), editado
e
pela SEC,
S
no âmbitto do Securitiees Act, e obseervada a legisllação
aplicável no país de domicílio
d
de cada investidor (investidoress pertencentees às alíneas ((i) e (ii) acimaa, em
nvistam no B rasil em confformidade com
m os mecanismos
conjunto, “Investidorres Estrangeiros”), que in
de investimento regu
ulamentados pela Resoluçção do Con
nselho Moneetário Nacion
nal n° 4.373,, de
014 (“Resoluçção CMN 4.3
373”), e pela Instrução da CVM n° 560
0, de 27 de m
março
29 de settembro de 20
de 2015, conforme altterada (“Instrrução CVM 560”),
5
ou pella Lei n° 4.13
31, de 3 de seetembro de 1962,
e alterada (“L
Lei 4.131”), sem
s
a necessidade, portantto, da solicitaação e obtençção de registrro de
conforme
distribuiçção e colocaçã
ão das Ações em agência ou
o órgão regu
ulador do merrcado de capitais de outro país,
inclusive perante a SEC. Os esfforços de co
olocação das Ações junto
o a Investido
ores Estrangeeiros,
exclusivamente no exxterior, serão realizados nos termos do
o Placement Facilitation A
Agreement, a ser
celebrado
o entre a Co
ompanhia, oss Acionistas Vendedores e os Agentees de Colocaação Internaccional
(“Contra
ato de Distrib
buição Intern
nacional”).
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Nos term
mos do artig
go 14, parág
grafo 2º, da Instrução C
CVM 400, até a data d
da divulgação
o do
Anúncio de Início da Oferta Públicca de Distrib
buição Secund
dária de Açõ
ões Ordinárias de Emissão
o do
S
(“Anúnccio de Início
o”), a quantid
dade de Açõ
ões inicialmen
nte ofertada (sem
IRB-Brasill Resseguros S.A.
considera
ar as Ações do
d Lote Suple
ementar, confforme definid o abaixo), po
oderá, a critério dos Acion
nistas
Vendedores, em comu
um acordo co
om os Coorde
enadores da O
Oferta, ser accrescida em atté 20% (vintee por
cento) do
o total de Açõ
ões inicialmen
nte ofertadas (sem consideerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja,
em até 12.792.000
1
ações ordinária
as de emissão
o da Compan
nhia, a serem
m integralmentte alienadas p
pelos
Acionista
as Vendedoress na proporçã
ão indicada no Prospecto Preliminar da Oferta Públicca de Distribu
uição
Secundárria de Ações Ordinárias de Emissão do IRB-Brasil Ressseguros S.A. (“Prospecto Preliminar”), nas
mesmas condições
c
e pelo mesmo prreço das Açõe
es inicialmentee ofertadas (“A
Ações Adicio
onais”).
Nos term
mos do artigo
o 24 da Instrrução CVM 400,
4
a quant idade de Açõ
ões inicialmen
nte ofertada (sem
considera
ar as Ações Adicionais)
A
pod
derá ser acresccida de um lo
ote suplementtar em percen
ntual equivalen
nte a
até 15% (quinze por cento)
c
do total das Ações in
nicialmente ofeertadas (sem cconsiderar as Ações Adicion
nais),
ou seja, em até 9.594
4.000 ações ordinárias
o
de emissão
e
da C
Companhia, a serem integrralmente alien
nadas
pelos Acionistas Vende
edores na pro
oporção indica
ada no Prosp ecto Preliminaar, nas mesmas condições e ao
mesmo preço
p
das Açõ
ões inicialmente ofertadas (“Ações
(
do LLote Suplementar”), confforme opção a ser
outorgad
da pelos Acion
nistas Vended
dores ao Agen
nte Estabilizad
dor, nos termo
os do Instrum
mento Particulaar de
Contrato
o de Coordena
ação, Distribuiição e Garantia Firme de Liq
quidação de A
Ações Ordinárrias de Emissãão do
IRB-Brasill Resseguros S.A., a se
er celebrado entre a Co
ompanhia, o
os Acionistas Vendedoress, os
Coordena
adores da Ofe
erta e, na qua
alidade de intterveniente-an
nuente, a B3 ((“Contrato d
de Distribuiçã
ão”),
as quais serão destina
adas, exclusiva
amente, a ate
ender um eveentual excesso
o de demandaa que venha a ser
do no decorre
er da Oferta (“Opção de Ações do Lo
ote Supleme
entar”). O Ag
gente Estabilizzador
constatad
terá o diireito exclusivo
o, a partir da
a data de assinatura do Co
ontrato de Distribuição, in
nclusive, e por um
período de
d até 30 (trin
nta) dias conta
ados da data de
d início da neegociação dass ações ordinárias de emissãão da
Companh
hia na B3, incclusive, de exe
ercer a Opção de Ações do Lote Suplemeentar, no todo
o ou em partee, em
uma ou mais vezes, após
a
notificaçção, por escrito, aos demais Coordenaadores da Ofeerta, desde q
que a
decisão de
d sobrealoca
ação das açõe
es ordinárias de
d emissão d a Companhiaa de titularidaade dos Acion
nistas
Vendedores seja toma
ada em comum
m acordo enttre o Agente Estabilizador e os demais C
Coordenadorees da
Oferta qu
uando da fixação do Preço por Ação (conforme definido no item 4 abaixo). Conforme dispostto no
Contrato
o de Distribuição, as Ações do Lote Suple
ementar não serão objeto de garantia fiirme de liquid
dação
por parte
e dos Coorden
nadores da Oferta.
As Açõess (considerand
do as Ações Adicionais, mas
m sem consiiderar as Açõ
ões do Lote SSuplementar) sserão
colocadass pelas Institu
uições Participa
antes da Oferrta, em regime de garantiaa firme de liqu
uidação, de fo
orma
individual e não solidárria, a ser prestada pelos Coo
ordenadores d
da Oferta, de aacordo com oss limites individuais
e demais disposições previstas no Co
ontrato de Disttribuição e ob
bservadas as diisposições do item 11 abaixo. As
Ações qu
ue forem obje
eto de esforço
os de colocaçã
ão no exterio
or pelos Agenttes de Colocaação Internaciional,
junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente adquiridas e lliquidadas no
o Brasil junto
o aos
Coordena
adores da Offerta, em mo
oeda corrente
e nacional, no
os termos do
o artigo 19, parágrafo 4°°, da
Lei n° 6.3
385, de 7 de dezembro de 1976, conform
me alterada.
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Aprovações
A
Societáriass

A realização da Oferta
a foi (i) aprovvada pela Companhia em assembleia geral de acionistas realizadaa em
a
na Junta
J
Comerccial do Estado do Rio de Jan
neiro (“JUCER
RJA”)
21 de agosto de 2015, cuja ata foi arquivada
e outubro de 2015,
2
sob o nº
n 000028219
933 e publicad
da no Diário O
Oficial da União e no jornal V
Valor
em 05 de
Econômicco em 22 de outubro de 2015; e (ii) ratificada em assembleia geral de acionistas realizadaa em
19 de ma
aio de 2017, cuja ata será
á devidamente
e arquivada n
na JUCERJA e publicada no
o Diário Oficiaal da
União e no
n jornal Valor Econômico.
A realização da Oferta
a foi aprovada
a pelo FGEDU
UC em assemb
bleia geral exttraordinária reealizada em 12 de
agosto de 2015, cuja ata foi devida
amente registrrada no 1º Offício de Registtro de Títulos e Documento
os de
Brasília, em
e 14 de agossto de 2015, sob
s o nº 0089
98658.
O conselh
ho de adminisstração da BB Seguridade Participações
P
SS.A., controlad
dor da BB Seg
guros, aprovou
u, em
reunião realizada
r
em 12 de agosto
o de 2015, cu
uja ata foi devvidamente reg
gistrada na Ju
unta Comerciaal do
Distrito Federal, em 25
5 de setembro
o de 2015, sob
b o nº 201508
880880, a oriientação à BB Seguros de m
modo
que proceda com todo
os os atos neccessários à pre
eparação da d
distribuição daa Oferta, excetto pelas definições
de preço mínimo e da quantidade de
d ações de tittularidade da BB Seguros a serem alienad
das, bem com
mo da
efetivação do início da
d distribuição e do paga
amento da reemuneração d
dos Coordenaadores da Offerta.
Adicionalmente, em 23 de junho de 2017
7, o conselh
ho de administração daa BB Seguridade
Participaçções S.A., con
ntrolador da BB
B Seguros, aprovou a orieentação à BB Seguros paraa que oriente seus
representtantes a aprovvarem preço mínimo,
m
a ser definido em ccomum acordo com os dem
mais acionistass, e a
quantidade de ações a serem alienadas.
o Seguros noss termos de seeus atos constitutivos.
A realizaçção da Oferta foi aprovada pelo Bradesco
Não houvve necessidad
de de aprovaçção específica para a realizaação da Ofertta pelo Itaú Seeguros e pelo
o Itaú
Vida, tam
mpouco haverá
á necessidade
e de aprovação
o específica paara a fixação d
do Preço por A
Ação.
A realiza
ação da Ofertta foi aprovad
da pelo FIP Caixa
C
Barcelon
na em reuniãão do comitê de investimeentos
realizada em 06 de julh
ho de 2017.
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Instituições Participante
es da Oferta
a

Os Coordenadores da
a Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistaas Vendedorees, convidaram
m as
Instituiçõ
ões Consorciad
das para particcipar da colocação das Açõees.
Para fins do artigo 2°, inciso II, do Anexo II, do Código ANB
BIMA de Regu
ulação e Melh
hores Práticas para
Ofertas Públicas
P
de Disstribuição e Aquisição
A
de Valores
V
Mobiliáários, expedido pela Associação Brasileiraa das
Entidadess dos Mercados Financeiro e de Capitaiss (“Código A
ANBIMA” e “A
ANBIMA”, reespectivamentte), o
J.P. Morgan, além de Coordenador
C
da
d Oferta, figu
ura como Coo
ordenador Adiicional no âmbito da Ofertaa.
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Preço
P
por Açção

No conte
exto da Oferta
a, estima-se que
q o preço de aquisição p or ação ordin
nária de emisssão da Compaanhia
estará sittuado entre R$27,24 (vinte e sete reais e vinte e quattro centavos) e R$33,65 (trinta e três reeais e
sessenta e cinco centavos), ressalvvado, no enttanto, que o preço por aação ordináriia de emissão
o da
hia poderá se
er fixado acim
ma ou abaixo desta faixa, a qual é merramente indicativa (“Preço
o por
Companh
Ação”). Na hipótese
e do Preço por
p Ação serr fixado acim
ma ou abaix
xo dessa faix
xa indicativa
a, os
d
no item 7.1 aba
aixo) serão n
normalmente
e considerad
dos e
Pedidos de Reserva (conforme definido
ados, observadas as cond
dições de eficácia descrittas no item 7
7.1(a) abaixo
o, exceto no caso
processa
de o Pre
eço por Ação ser inferior ao resultado
o da subtraçã
ão entre o va
alor mínimo previsto na ffaixa
indicativ
va do preço e o valor correspondente a 20% (vin
nte por cento
máximo prev
visto
o) do valor m
na faixa indicativa do
d preço, noss termos do artigo 6º do Anexo II do
o Código ANB
BIMA e do O
Ofício
Circular SRE nº 01/20
017 da CVM,, hipótese em
m que o Inv
vestidor Não Instituciona
al poderá dessistir
P
de Reserva, conforme descrito
o no item 8 a baixo.
do seu Pedido
O Preço por
p Ação será
á fixado após a conclusão do
d procedimen
nto de coleta de intenções de investimen
nto a
ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionaiss (conforme definido no iteem 7 abaixo) p
pelos
Coordena
adores da Ofe
erta, no Brasiil, conforme previsto
p
no C ontrato de Distribuição, e pelos Agentees de
Colocaçã
ão Internacion
nal, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em
consonân
ncia com o disposto no artigo 23, parágrafo
p
1°,, e no artigo
o 44 da Instrução CVM 400
(“Proced
dimento de Bookbuilding
B
g”).
O Preço por
p Ação será calculado ten
ndo como parrâmetro as ind
dicações de intteresse em função da qualidade
e quantid
dade da demanda (por vo
olume e preço
o) por Ações coletadas jun
nto a Investido
ores Institucio
onais,
durante o Procedimen
nto de Bookbu
uilding. A esccolha do critéério para deteerminação do Preço por Açção é
justificada na medida em que o preço de merca
ado das Açõe s a serem adquiridas será aferido de accordo
com a realização do Procedimento
o de Bookbu
uilding, o quaal reflete o vvalor pelo qu
ual os Investid
dores
Institucio
onais apresentarão suas intenções de investimento
o nas Ações no contexto
o da Oferta. Os
Investido
ores Não Insstitucionais não
n
participa
arão do Proccedimento d
de Bookbuild
ding e, porta
anto,
não partticiparão da fixação
f
do Preço por Açã
ão.
Poderá ser
s aceita a participação
p
de
d Investidoress Instituciona is que sejam Pessoas Vincculadas (confo
orme
abaixo de
efinido) no Prrocedimento de
d Bookbuildin
ng, mediante a coleta de intenções de investimento aaté o
limite má
áximo de 20% (vinte porr cento) das Ações inicial mente ofertaadas (sem con
nsiderar as A
Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). No
os termos do artigo 55 da Instrução CV
VM 400, caso
o seja
verificado
o excesso de demanda sup
perior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações iniccialmente oferrtada
(sem con
nsiderar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Supleementar), não
o será permitida a colocaçãão de
Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
P
Vincu
uladas, sendo
o as intençõess de investim
mento
realizadas por Investido
ores Institucionais que sejam
m Pessoas Vin culadas autom
maticamente ccanceladas.
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Para os fins
f
da Oferta
a, e nos term
mos do artigo 55 da Instru
ução CVM 40
00 e do artigo
o 1º, inciso V
VI, da
Instrução
o CVM nº 50
05, de 27 de
e setembro de
e 2011, confforme alterad
da, serão con
nsideradas pesssoas
vinculada
as à Oferta os investidores que
q sejam (i) controladores
c
pessoa física o
ou jurídica e/o
ou administrad
dores
da Comp
panhia e/ou dos
d Acionistas Vendedores e/ou outras p
pessoas vinculladas à Ofertaa, bem como seus
e colaterais aaté o 2º grau; (ii) controlad
cônjuges ou companh
heiros, seus asscendentes, descendentes
d
dores
pessoa fíísica ou jurídicca e/ou admin
nistradores das Instituições Participantes da Oferta e/o
ou dos Agentees de
Colocaçã
ão Internacion
nal; (iii) empregados, operad
dores e demaais prepostos d
das Instituiçõees Participantees da
Oferta e//ou dos Agenttes de Colocação Internacio
onal diretame nte envolvido
os na estruturaação e distribu
uição
da Oferta
a; (iv) agentes autônomos que prestem
m serviços às IInstituições Paarticipantes da Oferta e/ou
u aos
Agentes de Colocação
o Internaciona
al, desde que diretamente eenvolvidos na Oferta; (v) deemais profissio
onais
que man
ntenham, com
m as Instituições Participa
antes da Ofeerta e/ou co
om os Agenttes de Coloccação
Internacio
onal, contrato
o de prestação
o de serviços diretamente
d
rrelacionados à atividade de intermediaçãão ou
de suporrte operaciona
al no âmbito da Oferta; (vvi) sociedades controladas, direta ou ind
diretamente, pelas
Instituiçõ
ões Participanttes da Oferta e/ou
e
pelos Ag
gentes de Colo
ocação Internacional, desdee que diretam
mente
envolvido
os na Oferta; (vii) sociedade
es controladas, direta ou in
ndiretamente por pessoas físicas ou juríídicas
vinculada
as às Instituiçõ
ões Participantes da Oferta e/ou aos Ag entes de Colo
ocação Internacional desdee que
diretamente envolvidass na Oferta; (vviii) cônjuge ou companheirro e filhos menores das pesssoas mencion
nadas
nos itenss (ii) a (v) acim
ma; e (ix) clube
es e fundos de
d investimentto cuja maioriia das cotas p
pertença a pesssoas
vinculada
as, salvo se ge
eridos discricio
onariamente por terceiros nãão vinculados (“Pessoas Viinculadas”).
As Pessoas Vinculadass às Instituiçõe
es Participante
es da Oferta ee/ou a quaisq
quer dos Agen
ntes de Coloccação
Internacio
onal, poderão
o realizar seus respectivos Pedidos de Resserva ou orden
ns de investim
mento, conforme o
caso, som
mente por meio da entidade
e a que estiverem vinculadaas.
Os investtimentos realizzados pelas pe
essoas mencio
onadas no arttigo 48 da Insstrução CVM 4
400 para protteção
(hedge) em
e operações com derivativvos contratada
as com terceirros ou transaçções de total rreturn swap, teendo
ações ord
dinárias de emissão da Co
ompanhia com
mo referênciaa, são permitidos na formaa do artigo 4
48 da
Instrução
o CVM 400 e não serão co
onsiderados in
nvestimentos rrealizados porr Pessoas Vincculadas no âm
mbito
da Oferta
a para os finss do artigo 55 da Instruçã
ão CVM 400, desde que taais terceiros n
não sejam Pesssoas
Vinculada
as. Para maiis informaçõ
ões, veja a seção
s
“Fatore
es de Risco Relacionado
os à Oferta e às
Ações – A eventua
al contrataçã
ão e realiza
ação de ope
erações de h
hedge pode
em influenciar a
demanda e o preço das
d Ações”, do
d Prospecto
o Preliminar.
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A participação de In
nvestidores Institucionaiss que sejam Pessoas Vinculadas no P
Procedimento de
a
te a formaçã
ão do Preço por Ação, e o investimento
Bookbuiilding poderá impactar adversament
nas Açõe
es por Investtidores Instittucionais que
e sejam Pesssoas Vinculad
das poderá reduzir a liqu
uidez
das açõe
es ordináriass de emissão
o da Compan
nhia no merrcado secund
dário. Para m
mais informa
ações
veja a se
eção “Fatore
es de Risco Relacionados à Oferta e à
às Ações – A participação
o de Investid
dores
Institucio
onais que se
ejam Pessoass Vinculadas no Procedim
mento de Bo
ookbuilding poderá impa
actar
adversam
mente a forrmação do Preço
P
por Ação,
A
e o in vestimento nas Ações por Investid
dores
Institucio
onais que sejam Pessoa
as Vinculada
as poderá prromover red
dução da liquidez das a
ações
ordinária
as de emissã
ão da Companhia no merccado secundá
ário”, do Pro
ospecto Prelim
minar.

5

Estabilização
E
o do Preço das
d Ações

O Agentte Estabilizado
or, por interm
médio da Itaú Corretora de Valores M
Mobiliários S.A
A. (“Correto
ora”),
poderá, a seu exclusivvo critério, co
onduzir ativid
dades de estaabilização de preço das açções ordináriaas de
emissão da Companh
hia na B3, po
or um período
o de até 30 (trinta) dias ccontados da data de início de
negociação das açõess ordinárias de
d emissão da Companhiaa na B3, incllusive, por m
meio de operaações
bursáteis de compra e venda de ações ordinária
as de emissão
o da Compan
nhia, observad
das as disposições
legais ap
plicáveis e o disposto no
o Instrumento
o Particular d
de Contrato de Prestação
o de Serviço
os de
Estabiliza
ação de Preço
o de Ações Ordinárias
O
de
e Emissão do IRB-Brasil Reesseguros S.A
A. (“Contrato
o de
Estabiliz
zação”), o qual foi previam
mente submetido à análise e aprovação d
da B3 e da CV
VM, nos termo
os do
artigo 23
3, parágrafo 3°,
3 da Instruçção CVM 400
0 e do item II da Deliberaçção da CVM n° 476, de 2
25 de
janeiro de
e 2005 (“Deliiberação CVM
M 476”).
Não exisste obrigação, por parte do
d Agente Estabilizador
E
o
ou da Correttora, de realizar operaçõees de
estabiliza
ação e, uma vez iniciadass, tais operaçções poderão ser descontiinuadas a qu
ualquer momeento,
observadas as disposições do Con
ntrato de Esta
abilização. Asssim, o Agen
nte Estabilizad
dor e a Correetora
poderão escolher livre
emente as da
atas em que realizarão ass operações d
de compra e venda das aações
ordinárias de emissão da Companh
hia no âmbito das atividadees de estabilizzação, não esttando obrigad
dos a
realizá-las em todos os dias ou em qualquerr data especcífica, podend
do, inclusive, interrompê-llas e
retomá-la
as a qualquer momento, a seu
s exclusivo critério.
c
A partir da
d divulgação
o do Anúncio de Início, o Contrato
C
de Esstabilização esstará disponívvel para consu
ulta e
obtenção
o de cópias jun
nto ao Agente
e Estabilizadorr e à CVM, no
os endereços in
ndicados no ittem 19 abaixo
o.

6

Característic
C
cas das Açõe
es

As Ações conferirão a seus titularres os mesmo
os direitos, vaantagens e reestrições conferidos aos aatuais
titulares de ações ord
dinárias de emissão
e
da Companhia, n os termos prrevistos no eestatuto social, na
404, de 15 de
e dezembro de
d 1976, confforme alterad
da (“Lei das Sociedades p
por Ações”) e no
Lei nº 6.4
Regulame
ento do Novo
o Mercado, conforme vigenttes nesta dataa, dentre os qu
uais se incluem
m os seguintess:

•

direito
d
de voto
o nas assemble
eias gerais da Companhia, ssendo que cad
da ação ordináária de emissãão da
Companhia
C
co
orresponde a um
u voto;
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•

observadas
o
as disposições aplicáveis
a
da Lei das Socied
dades por Açções, direito aao recebimentto de
dividendo
d
mín
nimo obrigató
ório, em cada
a exercício soccial, não infeerior a 25% ((vinte e cinco
o por
cento)
c
do lucro
o líquido de cada exercício, ajustado noss termos do arrtigo 202 da LLei das Socied
dades
por
p Ações, bem como ao recebimento
r
de
d dividendoss adicionais e demais proveentos de qualquer
natureza
n
even
ntualmente distribuídos po
or deliberação
o de assembleeia geral ou pelo conselho de
administração,
a
, conforme ap
plicável;

•

direito
d
de alienar as ações ordináriass de emissão
o da Compaanhia, nas m
mesmas condições
asseguradas
a
ao
os acionistas controladores
c
da Companh ia, no caso dee alienação, direta ou indireeta, a
título oneroso do controle da
d Companhia
a, tanto por m
meio de uma ú
única operaçãão, como por meio
de
d operações sucessivas, ob
bservadas as condições
c
e o s prazos prevvistos na legislação vigente e no
Regulamento
R
do
d Novo Merccado, de form
ma a lhe asseg
gurar tratameento igualitário
o àquele dado
o aos
acionistas
a
conttroladores (tag
g along);

•

direito
d
de alien
nar as ações ordinárias
o
de emissão
e
da Co
m oferta públicca de aquisiçãão de
ompanhia em
ações
a
a ser rea
alizada pela Co
ompanhia ou pelos acionisttas controlado
ores da Comp
panhia, em casso de
cancelamento
c
do registro de companh
hia aberta ou
u de cancelam
mento de lisstagem das aações
ordinárias
o
de emissão da Companhia
C
no
o Novo Mercaado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu
valor
v
econômico, apurado mediante lau
udo de avaliaação elaborad
do por institu
uição ou emp
presa
com experiên
especializada
e
ncia comprovvada e indep
pendente quaanto ao podeer de decisão
o da
Companhia,
C
se
eus administra
adores e/ou accionistas contrroladores;

•

no
n caso de liquidação da Co
ompanhia, dirreito de particcipar do acervvo da Compan
nhia, na propo
orção
da
d sua particip
pação no cap
pital social, no
os termos do artigo 109, iinciso II, da LLei das Socied
dades
por
p Ações;

•

direito
d
de prefferência na subscrição de novas ações, d
debêntures conversíveis em ações e bônu
us de
subscrição em
mitidos pela Companhia, co
onforme confferido pelo arrtigo 109, incciso IV, da Lei das
Sociedades
S
por Ações;

•

direito
d
integrall ao recebimento de dividen
ndos e demaiss distribuiçõess pertinentes ààs ações ordin
nárias
de
d emissão da
a Companhia que vierem a ser declarado
os pela Companhia a partirr da divulgaçãão do
Anúncio
A
de Iníício; e

•

todos os dema
ais direitos asssegurados às ações ordináárias de emisssão da Companhia, nos termos
do Novo Me
previstos
p
no Regulamento
R
ercado, no esstatuto social da Compan
nhia e na Lei das
Sociedades
S
por Ações.

Para info
ormações sob
bre a ação preferencial
p
de
d classe esp
pecial de titu
ularidade da União, veja item
“18.1 - Direitos
D
das açções” do Form
mulário de Refe
erência.
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7

Procediment
P
to da Oferta
a

Após a divulgação do Aviso ao Mercado,
M
bem
m como destta nova divulgação (com os logotiposs das
Instituiçõ
ões Consorciadas), a dispo
onibilização do Prospecto Preliminar, o encerramentto do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas ((conforme deefinidos no iteem 7.1 abaixxo), a
conclusão
o do Procedim
mento de Boo
okbuilding, a concessão do
o registro da Companhia ccomo emissorra de
valores mobiliários
m
sob
b a categoria “A”
“
pela CVM
M, a celebraçãão do Contrato
o de Distribuição e do Con
ntrato
de Distrib
buição Interna
acional, a con
ncessão do re
egistro da Ofeerta pela CVM
M, a divulgaçãão do Anúnciio de
Início e a disponibiliza
ação do Prosp
pecto Definitivvo da Oferta Pública de Disstribuição Seccundária de A
Ações
Ordinária
as de Emissão
o do IRB-Brassil Resseguross S.A. (“Pros pecto Definitivo” e, em
m conjunto co
om o
Prospecto
o Preliminar, “Prospectos”
“
), as Instituiçõ
ões Participanttes da Oferta realizarão a d
distribuição pú
ública
das Açõe
es (consideran
ndo as Açõess Adicionais, mas sem con
nsiderar as Açções do Lote Suplementarr) em
regime de Garantia Firrme de Liquidação (conform
me definido n o item 11 abaixo), e obserrvado o esforçço de
dispersão
o acionária previsto no Re
egulamento do
d Novo Merrcado, por m
meio de duas ofertas distiintas,
conforme
e descritas noss itens 7.1 e 7.2
7 abaixo, quais sejam:

(i)

uma
u
oferta desstinada a invesstidores pessoas físicas e jurrídicas e clubees de investimeento registrado
os na
B3,
B em qualqu
uer caso, resid
dentes, domiciliados ou com
m sede no Braasil, que não ssejam consideradas
In
nvestidores Insstitucionais, qu
ue formalizem Pedido de Resserva durante o Período de R
Reserva ou durante
o Período de Reserva
R
para Pe
essoas Vinculadas, junto a uma única Instiituição Consorrciada, observaado o
valor
v
mínimo de
d pedido de in
nvestimento de R$3.000,00 (três mil reais)) e o valor mááximo de pedid
do de
in
nvestimento de
e R$1.000.000
0,00 (um milhã
ão de reais) po
or investidor (“
“Valores Míniimo e Máxim
mo do
Pedido
P
de Resserva” e “Inve
estidores Não
o Instituciona
ais”, respectivaamente) (“Ofe
erta de Varejo
o”); e

(ii)

uma
u
oferta desstinada a invesstidores pesso
oas físicas e jurrídicas e clubees de investimeento registrado
os na
B3,
B que não se
ejam considera
ados Investidores Não Institu
ucionais, cujas intenções esp
pecíficas ou glo
obais
de
d investimentto excedam R$1.000.000,00 (um milhão
o de reais), aléém de fundoss de investimeentos,
fundos de pensão, entidadess administrado
oras de recurso
os de terceiros registradas n
na CVM, entid
dades
autorizadas
a
a funcionar
f
pelo
o Banco Centra
al do Brasil, co
ondomínios deestinados à ap
plicação em carteira
de
d títulos e va
alores mobiliárrios registrado
os na CVM e//ou na B3, seeguradoras, en
ntidades aberrtas e
fe
echadas de previdência com
mplementar e de capitalizaação, investido
ores qualificad
dos nos termo
os da
re
egulamentaçã
ão da CVM, em qualquerr caso, resideentes, domiciliados ou com
m sede no B
Brasil,
in
nexistindo parra estes, valorres mínimos e máximos (“ Investidores Instituciona
ais Locais”), aassim
como
c
os Invvestidores Esttrangeiros (em conjunto ccom os Inveestidores Insttitucionais Lo
ocais,
“Investidores
“
Institucionais”) (“Oferta Instituciona l”).

Os Coorrdenadores da Oferta, a Companhia e os Acionisstas Vendedo
ores, elaborarrão um plano
o de
distribuiçção das Açõess, nos termos do artigo 33,, parágrafo 3ºº, da Instrução
o CVM 400, e do Regulam
mento
do Novo Mercado, no que diz respe
eito ao esforço
o de dispersão
o acionária, o qual levará eem conta a criação
de uma base
b
acionária
a diversificada de acionistass, as relações da Companhia, dos Acioniistas Vendedo
ores e
dos Coo
ordenadores da
d Oferta co
om seus clien
ntes e outrass consideraçõ
ões de natureza comerciaal ou
estratégicca, observado que os Coordenadore
C
s da Oferta deverão asssegurar: (i) a adequação
o do
investime
ento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o tratameento justo e equitativo aos investidoress, em
conformidade com o artigo 21 da
a Instrução CVM
C
400, e ((iii) o recebim
mento prévio, pelas Instituições
Participan
ntes da Ofe
erta, de exemplares dos Prospectos para leituraa obrigatória, assegurand
do o
esclarecim
mento de even
ntuais dúvidass por pessoa designada
d
pelo
o Coordenado
or Líder.

9

Conform
me faculdade
e prevista nos artigos 30
3 e 31 da Instrução CV
VM 400, nã
ão será admitida
distribuiição parcial no
n âmbito da
a Oferta, sendo possível o cancelamento do pedid
do de registrro da
Oferta caso
c
não haja investidorres suficiente
es para adqu
uirir a totalid
dade das Açções inicialmente
ofertada
as (sem conssiderar as Ações Adiciona
ais e as Açõe
es do Lote Suplementar)) até a conclu
usão
do Proce
edimento de Bookbuildin
ng.
Caso não
o existam Ped
didos de Reserva e/ou inten
nções de inveestimento paraa a aquisição da totalidadee das
Ações inicialmente ofe
ertadas (sem considerar
c
as Ações Adicio
onais e as Açõ
ões do Lote SSuplementar) aaté a
conclusão
o do Procedimento de Bo
ookbuilding, nos termos d
do Contrato de Distribuiçãão, a Oferta será
cancelada
a, sendo to
odos os Ped
didos de Resserva e ordeens de inveestimento, co
onforme o caso,
automaticamente cancelados, e oss valores eve
entualmente d
depositados sserão devolvid
dos sem juro
os ou
correção monetária, se
em reembolso
o e com deduçção de quaisq uer tributos eeventualmentee incidentes, e se a
alíquota for superior a zero, no prazo máxim
mo de 3 (trêss) dias úteis contados da comunicação
o do
cancelam
mento. Para mais
m
informa
ações, veja a seção “Fato
ores de Risco
o Relacionad
dos à Oferta e às
Ações – Na medida em
e que não será
s
admitida distribuiçã
ão parcial no âmbito da O
Oferta, é possível
O
venha
a a ser canccelada caso não haja in
nvestidores suficientes interessadoss em
que a Oferta
adquirir a totalidade
e das Ações objeto
o
da Ofe
erta”, do Pro
ospecto Prelim
minar.
Após a divulgação do
o Anúncio de Início, o Contrato
C
de D
Distribuição eestará disponíível para con
nsulta
e obtençã
ão de cópiass junto aos Coordenadorres da Ofertaa e à CVM, nos endereeços indicados no
item 19 abaixo.
a
Não have
erá contrataçã
ão de formado
or de mercado
o no âmbito daa Oferta.

7.1

Oferta
O
de Varrejo

A Oferta de Varejo se
erá realizada junto
j
a (i) Invvestidores Nã o Institucionaais que realizeem solicitaçõees de
ediante o pree
enchimento de
e formulário eespecífico (“Pe
edido de Resserva”), duran
nte o
reserva antecipada me
c
o entre 17 de julho de 2017
7, inclusive, e 26 de julho d
de 2017, inclu
usive (“Períod
do de
período compreendido
Reserva”), e (ii) Investidores Não Institucionais que sejam PPessoas Vincu
uladas que reealizem Pedido de
Reserva no dia 17 de
e julho de 20
017, data estta que anteceederá em pelo menos 7 ((sete) dias útteis a
o do Procedimento de Bo
ookbuilding (“
“Período de Reserva para Pessoas V
Vinculadas”), em
conclusão
ambos oss casos, observados os Valo
ores Mínimo e Máximo do PPedido de Reseerva.
Os Pedid
dos de Reserrva realizadoss por Investid
dores Não Insstitucionais q
que sejam Peessoas Vinculaadas,
realizado
os durante o Período de Resserva para Pessoas Vinculad
das, não serão
o cancelados ccaso seja verifiicado
o excesso
o de demand
da superior em
m 1/3 (um te
erço) à quant idade de Açõ
ões inicialmen
nte ofertadas (sem
considera
ar as Ações Ad
dicionais e as Ações do Lote
e Suplementa r).
No conte
exto da Oferta
a de Varejo, o montante de
e, no mínimo
o, de 10% (deez por cento) e, no máximo
o, de
20% (vin
nte por cento
o) da totalidad
de das Açõess (considerand
do as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplemen
ntar), a critério dos Coorrdenadores da Oferta e d
dos Acionistaas Vendedorees, será destinado
prioritaria
amente à collocação pública junto a In
nvestidores N
Não Institucion
nais que realizarem Pedido de
Reserva, nos termos do
d item 7.1 (iii) do Regulam
mento do Novvo Mercado, d
de acordo com
m as condiçõees ali
previstas e o procedimento abaixo in
ndicado.
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Na eventtualidade da totalidade
t
dos Pedidos de Reserva realizzados por Invvestidores Não
o Institucionaiis ser
superior à quantidade
e de Ações destinadas
d
à Oferta de Vaarejo, haverá rateio, confo
orme disposto na
alínea (g)) abaixo.
Os Pedidos de Reserva
a poderão serr efetuados pe
elos Investidorres Não Institucionais de m
maneira irrevog
gável
e irretratá
ável, exceto pelo disposto nas alínea
as (a), (b) e (d) deste item 7.1 e nos itens 8 e 12
abaixo, observadas
o
ass condições do
d próprio in
nstrumento d
de Pedido dee Reserva, dee acordo com
m as
seguintess condições:

(a)

durante
d
o Perío
odo de Reserva
a e o Período de
d Reserva parra Pessoas Vinculadas, confo
orme aplicável, cada
um
u dos Investid
dores Não Insttitucionais interessados em p
participar da O
Oferta deverá reealizar a reservva de
Ações,
A
mediantte o preenchim
mento do Pedid
do de Reserva junto a uma ú
única Instituiçãão Consorciadaa, nos
te
ermos da Delib
beração CVM 476,
4
observado
os os Valores M
Mínimo e Máxximo do Pedido
o de Reserva, ssendo
que
q tais Investid
dores Não Instittucionais poderão estipular, n
no Pedido de R
Reserva, como ccondição de efficácia
de
d seu Pedido de
d Reserva, um
m preço máxim
mo por Ação, co
onforme previssto no artigo 4
45, parágrafo 3
3º, da
In
nstrução CVM
M 400, sem ne
ecessidade de posterior con
nfirmação. Casso o Investido
or Não Instituccional
estipule
e
um pre
eço máximo po
or Ação no Pe
edido de Reserrva abaixo do Preço por Açãão, o seu Pedid
do de
Reserva
R
será au
utomaticamente cancelado pela respectivaa Instituição C
Consorciada. R
Recomenda-se
e aos
In
nvestidores Não
N Institucio
onais interesssados na realização de Pe
edido de Rese
erva que (i) leiam
cuidadosamen
c
nte os termoss e condições estipulados
e
n
no Pedido de R
Reserva, espe
ecialmente no
o que
se
s refere aos procedimenttos relativos à liquidação da Oferta e as informaçõ
ões constante
es no
Prospecto
P
Pre
eliminar e no formulário de
d referência da Companhia, elaborad
do nos termo
os da
In
nstrução da CVM n° 480
0, de 7 de de
ezembro de 2009, conforme alterada
a (“Formulário
o de
Referência”),
R
em especial as seções “Sumário
“
da Companhia – Principais Fatores de R
Risco
Relativos
R
à Co
ompanhia” e “Fatores de Risco Relacio
onados à Ofe
erta e às Açõ
ões” do Prosp
pecto
Preliminar,
P
bem como a seçção “4. Fatore
es de Risco” d
do Formulário
o de Referênccia; (ii) verifiq
quem
com
c
a Instituiçção Consorcia
ada de sua prreferência, an
ntes de realiza
ar o seu Pedido de Reserv
va, se
essa,
e
a seu ex
xclusivo critériio, exigirá (a)) a abertura o
ou atualização
o de conta e//ou cadastro, e/ou
(b) a manuten
nção de recurssos em conta corrente nela
a aberta e/ou mantida, parra fins de gara
antia
do
d Pedido de Reserva; (iii) verifiquem
v
co
om a Instituiçã
ão Consorciad
da de sua pre
eferência, ante
es de
realizar o seu Pedido de Re
eserva, a possibilidade de débito anteccipado da reserva por partte da
In
nstituição Co
onsorciada; e (iv) entrem
m em contato
to com a Insstituição Con
nsorciada de sua
preferência
p
pa
ara obter info
ormações maiis detalhadas sobre o prazzo estabelecid
do pela Institu
uição
Consorciada
C
para
p
a realiza
ação do Pedid
do de Reserv
va ou, se forr o caso, para
a a realização do
cadastro
c
na In
nstituição Consorciada, tendo em vista
a os procedim
mentos opera
acionais adottados
por
p cada Instittuição Consorrciada;

(b)

os
o Investidore
es Não Instittucionais dev
verão indicar,
r, obrigatoria
amente, no re
espectivo Pe
edido
de
d Reserva, a sua qualid
dade ou não
o de Pessoa Vinculada, sob pena de
e seu Pedido
o de
Reserva
R
ser cancelado pella respectiva Instituição C
Consorciada. Caso seja verrificado excessso de
demanda
d
supe
erior em 1/3 (u
um terço) à qu
uantidade de A
Ações inicialmeente ofertada (sem considerrar as
Ações
A
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de Ações jun
nto a
In
nvestidores Nã
ão Instituciona
ais que sejam Pessoas
P
Vincu ladas, sendo o
os Pedidos de Reserva realizzados
por
p Investidore
es Não Instituccionais que sejjam Pessoas V
Vinculadas auttomaticamentte cancelados, com
exceção
e
daque
eles realizados durante o Perríodo de Reservva para Pessoaas Vinculadas;
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(c)

após
a
a concesssão do registro
o da Oferta pela CVM, a qu
uantidade de Ações adquiridas e o respeectivo
valor
v
do investtimento dos Investidores
I
Não
N Institucion
nais serão info
ormados a caada Investidorr Não
In
nstitucional até às 12:00 horas do dia
a útil imediattamente segu
uinte à data de divulgação
o do
Anúncio
A
de Iníício pela Instittuição Consorcciada que hou
uver recebido o respectivo PPedido de Resserva,
por
p meio de mensagem
m
envviada ao endereço eletrônicco fornecido n
no Pedido de R
Reserva ou, naa sua
ausência,
a
por telefone, fac--símile ou corrrespondênciaa, sendo o pagamento a seer feito de accordo
com
c
a alínea (d) abaixo lim
mitado ao valo
or do Pedido
o de Reserva e ressalvada a possibilidad
de de
rateio prevista na alínea (g) abaixo;
a

(d)

cada
c
Investidor Não Institucional deverá efetuar
e
o pagaamento do vaalor indicado n
na alínea (c) aacima
ju
unto à Instituição Consorcia
ada com que tenha
t
realizad
do o respectivo
o Pedido de R
Reserva, à vistaa, em
moeda
m
correntte nacional, em
e recursos im
mediatamentee disponíveis, até as 10:30 horas da Datta de
Liquidação
L
(co
onforme definida no item 10 abaixo). Nãão havendo paagamento pon
ntual, a Institu
uição
Consorciada
C
ju
unto à qual o Pedido de Reserva
R
tenhaa sido realizad
do irá garantir a liquidação
o por
parte
p
do Investtidor Não Institucional e o Pedido
P
de Resserva será auto
omaticamentee cancelado po
or tal
In
nstituição Con
nsorciada;

(e)

até
a as 16:00 horas
h
da Data de Liquidação
o, a B3, em n
nome de cadaa Instituição Co
onsorciada jun
nto à
qual
q o Pedido de
d Reserva ten
nha sido realiza
ado, entregaráá a cada Invesstidor Não Institucional o número
de
d Ações corre
espondente à relação entre o valor do invvestimento preetendido consttante do Pedid
do de
Reserva
R
e o Pre
eço por Ação, ressalvadas ass possibilidadees de desistênccia e cancelam
mento previstas nas
alíneas
a
(a), (b) e (d) acima e nos itens 8 e 12 abaixo e a possibilidadee de rateio preevista na alíneea (g)
abaixo.
a
Caso tal
t relação resulte em fração de Ação, o valor do inveestimento seráá limitado ao valor
correspondente
c
e ao maior número inteiro de
d Ações, desp
prezando-se a referida fração
o;

(f)

caso
c
o total da
as Ações objeto dos Pedido
os de Reserva realizados po
or Investidores Não Institucio
onais
seja igual ou inferior à qua
antidade de Ações
A
destinaadas à Ofertaa de Varejo, n
não haverá raateio,
sendo todos os Investidores Não Institucio
onais integralm
mente atendid
dos em todas as suas reservvas e
eventuais
e
sobrras no lote ofe
ertado aos Investidores Não
o Institucionaiss serão destinaadas a Investid
dores
In
nstitucionais, nos termos de
escritos no item 7.2 abaixo;; e

(g)

caso
c
o total da
as Ações objeto dos Pedido
os de Reserva realizados po
or Investidores Não Institucio
onais
seja superior à quantidade de
d Ações desttinadas à Oferrta de Varejo, será realizado
o rateio das Ações,
da
d seguinte fo
orma: (i) a diivisão igualitária e sucessivva das Ações destinadas a Investidores Não
In
nstitucionais entre
e
todos os
o Investidoress Não Instituccionais, obserrvando-se o vvalor individuaal de
cada
c
Pedido de Reserva, até
é o limite de R$3.000,00
R
(t rês mil reais) p
por Investidorr Não Institucional,
desconsideran
d
do-se as fraçõ
ões de Açõess; e (ii) uma vvez atendido o critério de rateio descritto no
subitem (i) acima, será efetuado o rateiio proporcion
nal das Açõess destinadas a Investidores Não
In
nstitucionais remanescente
r
s entre todos os Investidorres Não Institu
ucionais, obseervando-se o valor
in
ndividual de cada
c
Pedido de Reserva e desconsiderand
do-se as fraçõ
ões de Ações. Opcionalmen
nte, a
critério
c
dos Coordenadores
C
s da Oferta e dos Acion
nistas Vended
dores, a quan
ntidade de A
Ações
destinadas
d
a In
nvestidores Nã
ão Instituciona
ais poderá serr aumentada p
para que os pedidos excedeentes
dos
d Investidore
es Não Instituccionais possam
m ser total ou
u parcialmentee atendidos, seendo que, no caso
de
d atendimentto parcial, será
á observado o critério de ra teio descrito n
neste item.

Para as hipóteses de
e suspensão, modificação
o, revogação
o ou cancelam
mento da Offerta, vide ite
em 8
ova divulgaçã
ão do Aviso ao Mercado.
desta no
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Os Inve
estidores Nã
ão Institucio
onais não participarão
p
do Procedimento de Bookbuilding
g e,
portanto
o, não participarão da fix
xação do Preçço por Ação.
Os Investtidores Não In
nstitucionais deverão
d
realiza
ar a liquidação
pagamento à vvista,
o das Ações mediante o p
em moed
da corrente nacional,
n
em recursos imediatamente d
disponíveis, dee acordo com
m o procedim
mento
descrito acima. As In
nstituições Co
onsorciadas somente
s
aten
nderão aos PPedidos de R
Reserva feitoss por
Investidores Não Instiitucionais titu
ulares de con
nta nelas abeerta ou manttida pelo resspectivo Invesstidor
Não Instittucional.

7.2

Oferta
O
Institu
ucional

Após o atendimento
a
dos
d Pedidos de Reserva, nos termos do i tem 7.1 acima, as Ações reemanescentess que
não forem
m colocadas na
n Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação jun
nto a Investido
ores Institucio
onais,
por meio
o dos Coorden
nadores da Oferta
O
e dos Agentes
A
de Co
olocação Interrnacional, não
o sendo admitidas
para taiss Investidores Institucionaiss reservas an
ntecipadas e não sendo eestipulados vaalores mínimo
o ou
máximo de
d investimen
nto, uma vez que
q cada Inve
estidor Instituccional deverá aassumir a obrrigação de verrificar
se está cumprindo
c
com os requisittos para participar da Oferrta Institucion
nal, para entãão apresentar suas
intençõess de investime
ento durante o Procedimentto de Bookbuiilding.
Caso o número de Açõ
ões objeto de ordens de invvestimento re cebidas de Invvestidores Insttitucionais durrante
o Procedimento de Bo
ookbuilding, na
n forma do artigo
a
44 da In
nstrução CVM
M 400, excedaa o total de A
Ações
remanesccentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, n os termos e ccondições desccritos acima, tterão
prioridade no atendim
mento de sua
as respectivas ordens os In
nvestidores Institucionais q
que, a critério
o dos
Acionista
as Vendedoress e dos Coord
denadores da Oferta, levan do em consid
deração o disp
posto no plan
no de
distribuiçção, nos termo
os do artigo 33,
3 parágrafo 3º, da Instruçção CVM 400,, incluindo as suas relações com
os cliente
es e outras considerações de
d natureza co
omercial ou esstratégica, meelhor atendam
m ao objetivo d
desta
Oferta de
e criar uma ba
ase diversificada de acionisttas, formada por Investidorres Institucionais com difereentes
critérios de avaliação
o sobre as perspectivas
p
da
d Companh ia, seu setorr de atuação
o e a conjun
ntura
macroeco
onômica brasileira e interna
acional.
Até as 16:00 horas do
d primeiro dia
d útil subse
equente à datta de divulgaação do Anúncio de Início
o, os
Coordena
adores da Oferta
O
e os Agentes de Colocação Internacionall informarão aos Investid
dores
Institucio
onais, por meio
o de seu ende
ereço eletrônicco, ou, na suaa ausência, po
or telefone ou fac-símile, sobre a
quantidade de Ações que cada um
m deverá adqu
uirir e o Preço
o por Ação. A entrega dass Ações deverrá ser
efetivada
ursos
a na Data de Liquidação,
L
mediante
m
a liqu
uidação à vistaa, em moeda corrente naccional, em recu
imediatam
mente dispon
níveis, do valor resultante do
d Preço por A
Ação multipliccado pela quaantidade de A
Ações
objeto das respectivass ordens de investimento,, em conform
midade com o
os procedimeentos previsto
os no
Contrato
o de Distribuiçção. A aquisição das Açõe
es será formaalizada mediaante assinaturra de contratto de
compra e venda, cujo
o modelo foi previamente apresentado à CVM e infforma o Invesstidor Instituccional
para a entrega das Ações. Os Investido
sobre o procedimento
p
ores Estrangeiros deverão reealizar a aquisição
das Açõe
es por meio dos mecanissmos previstos na Resoluçção CMN 4.3
373 e na Insttrução CVM 560,
ou na Leii 4.131.
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Suspensão,
S
Modificação
o, Revogaçã
ão ou Cance
elamento da
a Oferta

Caso (i) seja
s
verificada divergência relevante
r
entrre as informaçções constantees do Prospeccto Preliminar e do
Prospecto
o Definitivo que altere subsstancialmente
e o risco assum
mido pelo Invvestidor Não Institucional, o
ou as
suas deciisões de invesstimento, nos termos do arttigo 45, parág
grafo 4°, da In
nstrução CVM
M 400; (ii) a O
Oferta
seja susp
pensa, nos terrmos dos artig
gos 19 e 20 da
d Instrução C
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos
or ao resultad
termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 40
00; e/ou (iv) o Preço por Açção seja inferio
do da
subtração
o entre o valo
or mínimo pre
evisto na faixxa indicativa d
de preço, con
nforme item 4 acima, e o valor
correspon
ndente a 20%
% (vinte por ce
ento) do valorr máximo prevvisto na faixa indicativa de preço, nos termos
do artigo
o 6°, do Anexxo II, do Códig
go ANBIMA e do Ofício Cirrcular SRE nº 01/2017 da C
CVM (“Eventto de
Fixação de Preço em
m Valor Inferior à Faixa Indicativa”) , os Investido
ores Não Institucionais pod
derão
desistir dos respectivoss Pedidos de Reserva,
R
sem quaisquer
q
ônu
us, devendo, p
para tanto, infformar sua decisão
à Instituiçção Consorcia
ada que tenha
a recebido seu
us respectivos Pedidos de R
Reserva (por m
meio de mensaagem
eletrônica
a, fac-símile ou
o correspondência enviada
a ao endereço
o da Instituição
o Participantee da Oferta) (aa) até
as 12:00 horas do 5° (quinto) dia útil
ú subsequen
nte à data de disponibilizaçção do Prospeecto Definitivo
o, no
caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5°
5 (quinto) diaa útil subsequente à data em
m que o invesstidor
for comu
unicado direta
amente pela In
nstituição Con
nsorciada sob
bre a suspensãão ou a modificação da Offerta,
nos casos dos itens (ii)) e (iii) acima; e (c) até as 14:00
1
horas d
do 5° (quinto) dia útil subseequente à datta de
disponibilização do An
núncio de Re
etificação (con
nforme definid
do abaixo) ou
u à data de recebimento, pelo
investidor, da comuniccação direta pela Instituição
o Consorciada acerca da susspensão, mod
dificação da O
Oferta
ou do Eve
ento de Fixaçã
ão de Preço em
m Valor Inferio
or à Faixa Indi cativa, no casso do item (iv) acima.
A revoga
ação, suspensã
ão, cancelame
ento ou qualq
quer modificaçção na Ofertaa será imediattamente divulgada
por meio
o de anúncio disponibilizado nas páginass da Compan
nhia, dos Acio
onistas Vended
dores, conform
me o
caso, das Instituições Participantess da Oferta, da CVM e d
da B3 na red
de mundial d
de computad
dores,
constante
es do item 18
8 abaixo, mesm
mos meios utilizados para d
divulgação do
o Aviso ao Meercado, bem ccomo
desta novva divulgação
o (com os logo
otipos das Insstituições Con
nsorciadas) e d
do Anúncio de Início, confo
orme
disposto no artigo 27 da
d Instrução CVM
C
400 (“An
núncio de Re
etificação”).
Na hipótese de suspen
nsão ou modificação da Offerta ou em ccaso de Evento
o de Fixação d
de Preço em V
Valor
Inferior à Faixa Indicativa, nos te
ermos dos arrtigos 20 e 2
27 da Instruçção CVM 40
00, as Instituições
Participan
ntes da Oferta
a deverão acautelar-se e cerrtificar-se, no momento dass aceitações da Oferta, de q
que o
Investidor Não Institucional está cien
nte de que a Oferta foi alteerada e de qu
ue tem conheccimento das n
novas
condiçõe
es estabelecida
as. Caso o In
nvestidor Não Institucional já tenha adeerido à Ofertaa, cada Institu
uição
Participan
nte da Oferta
a deverá com
municar diretamente, por ccorreio eletrôn
nico, correspo
ondência físicca ou
qualquer outra forma de comunicação passível de
d comprovaçção ao Investid
dor Não Instittucional que ttenha
efetuado
o Pedido de
e Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito
o da
modificaçção efetuada.
Para maiss informaçõess, ver seção “FFatores de Risco Relacionad
dos à Oferta e às Ações – C
Como resultad
do do
Processo de Bookbuild
ding, o Preço por
p Ação poderá ser fixado
o abaixo da Faaixa Indicativa e, nesta hipó
ótese,
os Investtidores Não Institucionais poderão exercer a opção
o de desistir de seus ped
didos de reserva”,
constante
e do Prospecto
o Preliminar.
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Em tais casos,
c
o Investtidor Não Instiitucional pode
erá desistir do
os respectivos Pedidos de Reeserva, nos termos
acima de
escritos, até ass 14:00 horas do 5º (quinto
o) dia útil subssequente à daata em que for disponibilizaado o
Anúncio de Retificação
o, ou à data de
d recebimento
o, pelo Investiidor Não Instittucional, da co
omunicação d
direta
pela Instituição Particip
pante da Oferrta acerca da suspensão ou
u modificação
o da Oferta, co
onforme apliccável.
Caso o In
nvestidor Não Institucional não
n informe sua
s decisão dee desistência d
do respectivo Pedido de Resserva
nos term
mos deste item
m, tais Pedidoss de Reserva serão
s
considerrados válidos e o Investidor Não Instituccional
deverá effetuar o pagam
mento do valo
or total do seu
u investimento
o.
Caso o In
nvestidor Não Institucional já
j tenha efetu
uado o pagam
mento e venhaa a desistir do
o respectivo Peedido
de Reserrva nos term
mos deste item
m, os valoress depositadoss serão devo
olvidos sem juros ou corrreção
monetária, sem reembolso de cusstos incorridos e com ded
dução de quaaisquer tributtos eventualm
mente
incidente
es, e se a alíqu
uota for superior a zero, no
o prazo máxim
mo de 3 (três)) dias úteis co
ontados do peedido
de cancelamento do re
espectivo Pedido de Reserva
a.
o de Distribu
uição;
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta; ((ii) resilição do Contrato
elamento da Oferta;
O
(iv) revvogação da Offerta, que tor ne ineficazes a Oferta e oss atos de aceittação
(iii) cance
anteriores ou posteriorres, ou, ainda; (v) em qualq
quer outra hip
pótese de devvolução dos Peedidos de Resserva,
em funçã
ão de expressa
a disposição le
egal, todos oss Pedidos de R
Reserva serão automaticam
mente cancelad
dos e
cada uma
a das Instituições Participan
ntes da Oferta comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio
Não Institucio
de divulg
gação de comunicado ao mercado
m
e aos Investidores N
onais de quem
m tenham receebido
Pedido de
d Reserva. Caso
C
o Investtidor Não Insstitucional já tenha efetuado o pagam
mento, os vaalores
depositad
dos serão de
evolvidos sem
m juros ou co
orreção moneetária, sem rreembolso e com dedução
o de
quaisque
er tributos eve
entualmente incidentes, e se a alíquotaa for superiorr a zero, no prazo máximo de
3 (três) dias
d
úteis con
ntados do reccebimento da
a comunicação
o, pelo invesstidor acerca de quaisquerr dos
eventos acima
a
citados..
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Prazo
P
de Disstribuição

A data de
d início da Oferta será divulgada media
ante divulgaçãão do Anúncio de Início, com data estim
mada
para oco
orrer em 28 de julho de 20
017, nos term
mos do artigo 52 da Instrução CVM 400
0. O prazo paara a
distribuiçção das Açõess será (i) de atté 6 (seis) messes contados da data de divulgação do Anúncio de In
nício,
conforme
e previsto no artigo 18 da Instrução CV
VM 400; ou ((ii) até a dataa de divulgaçãão do Anúnciio de
Brasil
Encerram
mento da Oferrta Pública de
e Distribuição Secundária d
de Ações Ordinárias de Emissão do IRB-B
Resseguros S.A. (“Anú
úncio de Ence
erramento”),, o que ocorreer primeiro (“P
Prazo de Disttribuição”).
o da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do
o Anúncio de EEncerramento,, com
O término
data limitte para ocorrer em 28 de jane
eiro de 2018, em
e conformidaade com o artigo 29 da Instrrução CVM 40
00.
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Liquidação
L

A liquidaçção física e fin
nanceira das Ações
A
(considerrando as Açõees Adicionais, mas sem conssiderar as Açõees do
Lote Supllementar) deve
erá ser realizada dentro do prazo de até 3 (três) dias útteis, contado a partir da datta da
divulgaçã
ão do Anúncio de Início (“Data de Liq
quidação”), d
de acordo co
om o disposto
o no Contratto de
Distribuiçção. A liquidaçção física e fin
nanceira das Ações
A
do Lote Suplementar, caso haja o eexercício da O
Opção
de Açõess do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do
d prazo de atté 3 (três) dias úteis, contado do exercício da
Opção de
e Ações do Lotte Suplementa
ar (“Data de Liquidação
L
da
as Ações do LLote Supleme
entar”).
As Açõess, as Ações Adicionais
A
e as Ações do Lote
L
Suplemen
ntar, conform
me o caso, serão entreguess aos
respectivo
os investidore
es até as 16:00
0 horas da Da
ata de Liquidaação ou da Daata de Liquidaação das Açõees do
Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações qu
ue forem objetto de esforçoss de colocação
o no exterior p
pelos
Agentes de Colocação
o Internacional, junto a Inve
estidores Estraangeiros, serão
o obrigatoriam
mente adquirid
das e
liquidada
as no Brasil ju
unto aos Coo
ordenadores da Oferta, em
m moeda co
orrente nacion
nal, por meio
o dos
mecanism
mos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou
u na Lei 4.131
1.
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Informaçõess sobre a Ga
arantia Firm
me de Liquid
dação

A garanttia firme de liquidação a ser prestada pelos Coord
denadores da Oferta conssiste na obrig
gação
individual e não solidária de aquisiçã
ão e liquidação, pelos Coorrdenadores daa Oferta, na Data de Liquidaação,
da totalidade das Açções (considerando as Açõ
ões Adiciona is, mas sem considerar aas Ações do Lote
Suplemen
ntar) que não forem liquida
adas pelos invvestidores que as adquirirem
m na Oferta, n
na proporção e até
os limitess individuais de
d garantia firrme de cada um dos Coorrdenadores daa Oferta, confforme indicad
do no
Contrato
o de Distribuiçã
ão (“Garantia
a Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (consid
derando as Ações
A
Adicionais, mas sem
m considerar aas Ações do LLote Suplemeentar)
efetivame
ente adquiridas por investiidores não tenham sido to
otalmente liqu
uidadas na Daata de Liquidaação,
cada um dos Coorden
nadores da Oferta, observa
ado o dispostto no Contratto de Distribu
uição, realizaráá, de
forma in
ndividual e nã
ão solidária, a liquidação, na Data de Liquidação, na proporção
o e até os lim
mites
individuais previstos no Contrato de Distribuição
o, da totalidad
de do eventuaal saldo resulttante da diferrença
entre (i) o número de
d Ações ob
bjeto da Gara
antia Firme d
de Liquidação
o prestada p
por cada um dos
Coordena
adores da Ofe
erta, nos term
mos do Contra
ato de Distribu
uição e (ii) o número de A
Ações efetivam
mente
liquidada
as por investid
dores no mercado, multip
plicado pelo PPreço por Açção a ser deffinido conform
me o
Procedim
mento de Book
kbuilding. Tal garantia é vin
nculante a paartir do momeento em que, cumulativamente,
for concluído o Proce
edimento de Bookbuilding
g, assinado o Contrato dee Distribuição e o Contratto de
Distribuiçção Internacional, deferido o registro da Oferta pela CV
VM, deferido o registro da Companhia ccomo
emissora de valores mobiliários sob a catego
oria “A” pelaa CVM, divu
ulgado o Anú
úncio de Iníccio e
disponibilizado o Prosp
pecto Definitivvo.
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Para os fins do dispostto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em
m caso de exeercício da Garrantia
Firme de Liquidação e posterior revvenda das Açõ
ões junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de
e Distribuição,, durante o Prrazo de Distrib
buição, o preçço de revenda dessas Açõess será
o preço de mercado das ações ordinárias
o
de emissão da Companhia,, limitado ao
o Preço por A
Ação
estabeleccido conforme
e Procedimentto de Bookbuiilding, sendo certo que o d
disposto nessee parágrafo nãão se
aplica àss operações realizadas
r
em
m decorrência das atividad
des previstas no Contrato de Estabilizaação,
conforme
e disposto no item 5 acima..
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Violações
V
de
e Normas de
e Conduta

Na hipóttese de haver descumprime
ento e/ou ind
dícios de desccumprimento, por quaisquer das Instituições
pectivos term
Consorcia
adas, de qualquer das obrigações prevvistas nos resp
mos de adesão
o ao Contratto de
Distribuiçção, na carta--convite ou em
e qualquer contrato celeebrado no âm
mbito da Oferrta, ou, aindaa, de
qualquer das normas de conduta previstas
p
na re
egulamentaçãão aplicável n
no âmbito da Oferta, incluindo,
sem limittação, as norm
mas previstas na Instrução CVM
C
400, esp
pecialmente aas normas refeerentes ao perríodo
de silênccio, condiçõess de negociaçção com as ações
a
ordinár ias de emissãão da Compaanhia, emissão de
0, tal
relatórioss de pesquisa e de marketin
ng da Oferta, conforme preevisto no artigo 48 da Instru
ução CVM 400
Instituição Consorciad
da, a critério exclusivo doss Coordenado
ores da Oferta e sem preejuízo das deemais
medidas por eles julga
adas cabíveis, (i) deixará de
e integrar o g
grupo de instittuições financceiras responssáveis
pela colo
ocação das Ações no âmbito
o da Oferta, sendo
s
cancelaados todos os Pedidos de R
Reserva e conttratos
de comp
pra e venda que
q tenha recebido e a Insstituição Conssorciada deverá informar im
mediatamentee aos
respectivo
os investidore
es sobre referido cancelame
ento, devendo
o ser restituíd
dos pela Instituição Consorcciada
integralm
mente aos resp
pectivos investidores os valo
ores eventual mente dados em contrapartida às Ações, no
prazo má
áximo de 3 (três) dias úteiss contados da
a data de divu
ulgação do deescredenciameento da Institu
uição
Consorcia
ada, sem reembolso de cu
ustos incorridos e com ded
dução de quaaisquer tributtos eventualm
mente
incidente
es, e se a alíquota for supe
erior a zero, (ii) arcará integralmente co
om quaisquer custos e prejuízos
relativos à sua exclusão como In
nstituição Partticipante da Oferta, inclu
uindo custos com publicações,
indenizaçções decorrentes de eventuais condenaçõ
m ações propostas por inveestidores por cconta
ões judiciais em
do cance
elamento, hon
norários advoccatícios e dem
mais custos peerante terceiro
os, inclusive ccustos decorreentes
de dema
andas de pote
enciais investidores, e (iii) poderá ter su
uspenso, por um período de 6 (seis) m
meses
contadoss da data da comunicação da
d violação, o direito de atu
uar como instituição interm
mediária em offertas
públicas de distribuiçã
ão de valores mobiliários sob
s
a coordeenação de quaisquer dos C
Coordenadorees da
Oferta. Os
O Coordenadores da Oferta não serão, em
e hipótese aalguma, respo
onsáveis por q
quaisquer prejuízos
causadoss aos investido
ores que tiverem suas inten
nções de inve stimento, Ped
didos de Reserva e/ou conttratos
de compra e venda can
ncelados por força
f
do descrredenciament o da Instituiçãão Consorciad
da.
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Negociação
N
das Ações na
n B3

As ações ordinárias de
e emissão da Companhia
C
pa
assarão a ser negociadas n
no Novo Mercado da B3 a p
partir
do dia úttil seguinte à divulgação
d
do Anúncio de In
nício, sob o có
ódigo “IRBR3”
”.
A Comp
panhia e seuss acionistas controladores
c
celebraram em 07 de julho de 2017 o Contrato
o de
Participaçção no Novo Mercado com
m a B3, por meio do qual a Companhia aderiu às Prátticas Diferenciadas
de Goverrnança Corporativa do Novvo Mercado, se
egmento espeecial de negocciação de valo
ores mobiliário
os da
B3, discip
plinado pelo Regulamento
R
do Novo Merrcado, que esstabelece regraas diferenciad
das de govern
nança
corporativa e divulgação de informa
ações ao merccado a serem observadas p
pela Companh
hia, mais rigorosas
do que aquelas
a
estabe
elecidas na Lei das Sociedades por Açõe s, observado que o referido
o contrato en
ntrará
em vigorr na data de divulgação do
o Anúncio de
e Início. As prrincipais regraas relativas ao
o Regulamentto do
Novo Me
ercado estão descritas de forma resum
mida no Form
mulário de Reeferência, anexo ao Prosp
pecto
Prelimina
ar que está à disposição
d
doss investidores,, conforme in dicado no item 19 desta nova divulgaçãão do
Aviso ao Mercado.
amente no ca
aso da adesã
ão da União como acionissta controlado
or da Compaanhia, conform
me o
Especifica
Termo de
e Adesão de Controlador
C
firrmado em 7 de
d julho de 20
017 com a B3,, a União man
nifestou sua to
otal e
irrestrita concordância
a com todos os termos e condições esttabelecidos no Regulamen
nto da Câmarra de
em do Merca
ado (“Regulamento de Arbitragem”)
A
), inclusive co
om suas posteriores alterações,
Arbitrage
realizadas de acordo co
om o disposto
o no item 9.8 do referido Reegulamento d
de Arbitragem, e com a Cláu
usula
Comprom
missória inserida no Estatuto Social da Co
ompanhia, ressponsabilizand
do-se e obrigaando-se a reso
olver,
por meio
o de arbitrage
em, toda e qualquer
q
dispu
uta ou contro
ovérsia que p
possa surgir, eentre o próprrio, a
Companh
hia, seus Acio
onistas, Admin
nistradores, membros do co
onselho fiscal e a B3, relacio
onada ou oriu
unda,
em especcial, da aplicaçção, validade, eficácia, interrpretação, vio lação e seus eefeitos, das disposições con
ntidas
na Lei da
as S.A., no Estatuto Social da
d Companhia
a, nas normas editadas pelo
o Conselho Monetário Nacional,
pelo Ban
nco Central do
d Brasil e pe
ela Comissão de Valores M
Mobiliários, b
bem como naas demais no
ormas
aplicáveiss ao funcionamento do me
ercado de capitais em gerall, além daqueelas constantes do Regulam
mento
de Listagem, do Regulamento de Arrbitragem e do Contrato, co
om a estrita o
observância à legislação vigente,
em especcial a Lei nº 9.307/96. Conforme o Termo de Adesão de Controlado
or, ficou ressaalvado que a U
União
somente poderá subm
meter-se a arb
bitragem que tenha por o
objeto direitoss econômicos e/ou que veersem
sobre dire
eitos disponíveis, ficando exxpressamente afastadas do âmbito da arrbitragem queestões relacion
nadas
a direitoss indisponíveiss ou às matérias constantess do artigo 8ºº do Estatuto Social da Com
mpanhia, questões
estas pre
evistas como prerrogativas da União decorrentes do processo de desestatizaçãão da Companhia,
disciplina
ado pela Resolução nº 3, de
e 7 de abril de
e 2011, e pel a Resolução n
nº 3, de 16 dee janeiro de 2
2013,
ambas do Conselho Nacional
N
de Desestatização
D
mir o
(“CND”), caasos em que sserá competeente para dirim
conflito o foro da Com
marca de Brasíília, Distrito Fe
ederal. Tais m
matérias estão previstas na R
Resolução nº 3
3, de
7 de abril de 2011, do
o CND, mais especificament
e
te em seu artiigo 4º, inciso I, alínea c, e n
na Resolução nº 3,
de 16 de janeiro de 20
013, do CND, mais especificcamente em seeu artigo 6º, inciso I e II e p
parágrafo únicco.
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Por fim, no dia 5 de
e julho de 2017,
2
a B3 deferiu
d
o ped
dido para qu
ue a Compan
nhia possa ad
dotar
procedim
Novo
mento alternattivo para viabilizar a adm
missão à nego
ociação de suas ações orrdinárias no N
Mercado sem que seu Conselho de Administração
o seja compossto, na data d
de admissão d
da listagem, po
or no
mínimo 20%
2
de consselheiros indep
pendentes, co
onforme dispo
osto no Regu
ulamento de LListagem do N
Novo
Mercado, à condição de que (i) a Companhia encaminhe à B3 a ata daa reunião préévia dos acion
nistas
controlad
dores, com a orientação
o
de voto no sentido de eleger os indicados a ocupar os caargos de mem
mbros
independ
dentes, após aprovados
a
pela SUSEP; (ii) a Companhia realize assem
mbleia geral dee acionistas para a
eleição dos referidos membros,
m
em até
a 1 (um) mê
ês da data da referida aprovvação; (iii) caso
o os indicadoss não
sejam ap
provados pela SUSEP, a Companhia deve
erá indicar no
ovos nomes eem até 1 (um
m) mês da refferida
reprovaçã
ão, que atend
dam aos requisitos de indep
pendência preevistos no Regulamento de Listagem do N
Novo
Mercado; (iv) caso os novos nomess sejam aprova
ados pela SUSSEP, a Compaanhia deverá rrealizar assem
mbleia
geral de acionistas
a
para a eleição do
os referidos me
embros, em a té 1 (um) mêss da data da referida aprovaação,
sendo qu
ue se os novos nomes nã
ão sejam apro
ovados, a auttorização con
ncedida cessarrá imediatamente,
passando
o a Companhia a sujeitar-se
e imediatame
ente, à aplicaçção das sançõ
ões previstas n
no Regulamen
nto e
no Regulamento de Ap
plicação de Sa
anções Pecuniá
árias no Novo
o Mercado.
ntido, a comp
panhia encamiinhou à B3 có
ópia da ata daa 10ª Reunião
o Prévia do blo
oco de controle da
Neste sen
Companh
hia, realizado em 4 de julh
ho de 2017, na
n qual os accionistas controladores se ccomprometeraam a
convocarr e realizar asssembleia geral de acionistass para eleger e empossar o
os nomes indiccados ao carg
go de
membross independenttes do Conselho de Admin
nistração da C
Companhia, n
no prazo máxximo de 30 (trrinta)
dias após a aprovação
o da consulta
a prévia dos indicados jun
nto à Superintendência de Seguros Privvados
(“SUSEP”).
Esta disp
pensa també
ém é condiccionada à ellaboração peela Companh
hia, de Políttica de Indiccação
contemplando, no mín
nimo, (i) os critérios para co
omposição do
o conselho de administração
o, de seus com
mitês
de assesssoramento e da
d diretoria esstatuária, por exemplo, com
mplementaried
dade de experiências, form
mação
acadêmicca, disponibilidade de tempo para o de
esempenho daa função e diversidade, e (ii) o processso de
indicação
o de membro
os do conselho de administração, se us comitês d
de assessoram
mento e direetoria
estatuária
a. Referida po
olítica deverá ser
s divulgada até a próximaa Assembleia Geral Ordinárria da Companhia,
limitada ao
a prazo legal.
Para maiss informações sobre
s
a negociiação das Açõe
es na B3, consu
ulte uma instittuição autorizaada a operar naa B3.
Recomen
nda-se a leitura do Prosp
pecto Prelimiinar e do Forrmulário de Referência p
para informa
ações
adiciona
ais sobre a Companhia,, incluindo seu setor d
de atuação, suas atividades e situação
econômica e finance
eira, e os fattores de riscco que devem
m ser consid
derados ante
es da decisão
o de
mento nas Ações.
investim
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14

Restrições
R
à Negociação
o das Açõess (Lock-up)

A Compa
anhia, seus accionistas contrroladores e oss membros daa administraçãão da Companhia obrigar-sse-ão
perante os
o Coordenad
dores da Ofertta e os Agente
es de Colocaçção Internacional, pelo perío
odo de 180 (ccento
e oitenta) dias contado
os da data de divulgação do
o Anúncio de Início, a não efetuar quaisq
quer das segu
uintes
es com relaçã
ão a quaisque
er ações ordiinárias de em
missão da Co
ompanhia ou quaisquer vaalores
operaçõe
mobiliário
os conversíve
eis, exercíveis ou permutá
áveis por açõ
ões ordinárias de emissão
o da Compaanhia
(“Valore
es Mobiliárioss Sujeitos ao
o Lock-up”), sujeito a deteerminadas exceções: (i) oferrtar, vender, emitir,
contratarr a venda, em
mpenhar ou de outro mo
odo dispor do
os Valores M
Mobiliários Sujeitos ao Lockk-up;
(ii) ofertar, vender, emiitir, contratar a venda, conttratar a comp ra ou outorgaar quaisquer o
opções, direito
os ou
garantiass para adquirirr os Valores Mobiliários
M
Sujeitos ao Lockk-up; (iii) celeb
brar qualquer contrato de sswap,
hedge ou qualquer acordo
a
que transfira
t
a ou
utros, no tod
do ou em paarte, quaisquer dos resulttados
econômiccos decorrenttes da titularridade dos Valores
V
Mobili ários Sujeitoss ao Lock-up
p; ou (iv) divulgar
publicam
mente a intençã
ão de efetuar qualquer ope
eração especifficada nos iten
ns (i) a (iii).
Adicionalmente, nos termos do Regulamento do No
ovo Mercado, observadas ass exceções con
ntidas no item 3.5.1
do regulamentto, nos 6 (seis) meses subseq
quentes à Oferrta, a contar d
do início de vig
gência do Con
ntrato
do referid
de Participação no Novvo Mercado, os acionistas co
ontroladores e os membros da administraçção da Compaanhia
erão vender e/o
ou ofertar à ve
enda quaisquerr das ações de emissão da Companhia e derivativos desttas de
não pode
que eram
m titulares imed
diatamente ap
pós a efetivaçã
ão da Oferta. A
Após esse perríodo inicial dee 6 (seis) mesees, os
acionistass controladoress e os membro
os da administtração da Com
mpanhia não p
poderão, por m
mais 6 (seis) m
meses,
vender e//ou ofertar à venda
v
mais do
o que 40% (q
quarenta por ccento) das açõ
ões de emissão
o da Compan
nhia e
derivativo
os destas de qu
ue eram titulare
es imediatame
ente após a efeetivação da Ofeerta.
As vedaçções listadas acima
a
não se aplicarão nas hipóteses: (i) doações de boa fé, desdee que o respeectivo
donatário
o comprometa--se a respeitar o prazo remanescente do p
período de lockk-up; (ii) transfferências a um trust
em beneffício direto ou indireto do próprio signatáriio do instrumeento de lock-up
p e/ou de familiares imediato
os do
mesmo; (iii) transferên
ncias a quaisq
quer coligadass (sociedades pertencentes ao mesmo grupo econôm
mico)
conforme
e definidas na
a Regra 405 do Securities Act, conform
me alterada, dos signatário
os do instrum
mento
de lock-up
p; (iv) transferrências realizad
das para fins de
d empréstimo
o de ações peelo signatário do instrumentto de
lock-up para
p
um Coord
denador da Offerta no Brasill ou a qualqueer instituição indicada por tal Coordenado
or da
Oferta no
o Brasil, de um determinado número de açções para fins d
de realização d
das atividades de estabilizaçãão do
preço dass Ações, nos te
ermos do Conttrato de Distrib
buição e do Co
ontrato de Estaabilização.
Ainda, oss acionistas co
ontroladores da
d Companhia
a, nos termos do acordo dee acionistas daa Companhia, cujo
termo de
e aditamento
o e consolida
ação entra em
m vigor na d
data de divu
ulgação do A
Anúncio de In
nício,
obrigaram
m-se a não tra
ansferir total ou
o parcialmen
nte as ações d
de emissão daa Companhia que sejam dee sua
titularidad
de e que se encontrem
e
vinculadas no âm
mbito do acorrdo de acionisstas até 1º de outubro de 2
2018,
ressalvada
as determinad
das exceções nele previstas. Para mais informações, veja item “15.5 - Acordo de
acionistass arquivado na
a sede do emisssor ou do qua
al o controlado
or faça parte” do Formulário
o de Referênciia.
A venda ou a percepçção de uma possível venda de um volum
me substancial das ações po
oderá prejudiccar o
valor de negociação das
d ações ord
dinárias de em
missão da Co
ompanhia. Para mais info
ormações, ve
eja a
seção “F
Fatores de Risco Relacionados à Ofertta e às Açõess – A venda, ou a percep
pção de potencial
venda, de
d quantidad
des significa
ativas das açções ordinár ias de emisssão da Comp
panhia, inclu
usive
pelos Accionistas Con
ntroladores, após
a
a conclu
usão da Oferrta e o períod
do de Lock-u
up, poderá affetar
negativa
amente o pre
eço de mercado das ações ordináriass de emissão
o da Compan
nhia no merccado
secundá
ário ou a perccepção dos in
nvestidores sobre
s
a Comp
panhia”, do P
Prospecto Prreliminar.
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Instituição Financeira
F
Escrituradora
a das Açõess

A instituição financeirra contratada para a presta
ação de servi ços de escritu
uração das açções ordináriaas de
emissão da
d Companhia
a é o Banco do Brasil S.A.

16

Cronograma
C
a Tentativo da Oferta

Segue, abaixo, um cro
onograma indicativo das eta
apas da Ofertaa, informando
o seus principaais eventos a p
partir
da data de
d protocolo do
d pedido de registro da Offerta junto à C
CVM:
#

Eve
entos

1

P
de pedido de registro da
a Oferta junto à CVM
C
• Protocolo

Data

(1)

29 dee maio de 2017

D
do Aviso ao Mercado (ssem logotipos das Instituições Con
nsorciadas)
• Divulgação

2

• Disponibilização
D
do
d Prospecto Preliminar
• In
nício das apresentações para potenciais investidore
es (roadshow)

07 dee julho de 2017

• In
nício do Procedim
mento de Bookbuilding
N
disponibilizaçção do Aviso ao Mercado
M
(com logottipos das Instituiçõ
ões Consorciadas)
• Nova

3

17 dee julho de 2017

• In
nício do Período de
d Reserva
• In
nício e encerrame
ento do Período de
d Reserva para Pessoas
P
Vinculadaas

26 dee julho de 2017

4

E
do Período de Reserrva
• Encerramento

5

• Encerramento
E
dass apresentações para
p
potenciais invvestidores (roadsh
how)
• Encerramento
E
do Procedimento de
e Bookbuilding
• Fixação
F
do Preço por
p Ação
• Assinatura
A
do Con
ntrato de Distribu
uição, do Contratto de Distribuição
o Internacional e d
dos
demais
d
contratos relacionados à Oferta
• In
nício do prazo de
e exercício da Opçção de Ações do Lote Suplementa r
C
do reg
gistro da Oferta pe
ela CVM
• Concessão

6

(1)

27 dee julho de 2017

• Divulgação
D
do Anúncio de Início
• Disponibilização
D
do
d Prospecto Definitivo

28 dee julho de 2017

7

nício de negociaçção das Ações no segmento do No
ovo Mercado da B
B3
• In

31 dee julho de 2017

8

D
de Liquidaçã
ão
• Data

02 dee agosto de 2017

9

D
limite do pra
azo de exercício da
d Opção de Açõe
es do Lote Suplem
mentar
• Data

28 dee agosto de 2017

10

D
limite para a liquidação das Ações
A
do Lote Sup
plementar
• Data

31 dee agosto de 2017

11

D
limite para a divulgação do Anúncio
A
de Encerrramento
• Data

28 dee janeiro de 2018

Todas as datas futuras pre
evistas são meramen
nte indicativas e estão sujeitas a alteraações, suspensões, antecipações ou p
prorrogações a critéério dos
nadores da Oferta e dos Acionistas Vendedores.
V
Qualqu
uer modificação no
o cronograma da d istribuição deverá sser comunicada à C
Coorden
CVM e
poderá ser analisada como modificação da Offerta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instruçãão CVM 400. Aindaa, caso ocorram alteerações
das circu
unstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal crono
ograma poderá ser aalterado.
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Será adm
mitido o receb
bimento de resservas a partir desta data, para aquisiçãão das Ações, as quais som
mente
serão con
nfirmadas pelo
o adquirente após
a
o início do
d Prazo de D istribuição.
Na hipóttese de suspe
ensão, cancela
amento, mod
dificação ou rrevogação da Oferta, este cronograma será
alterado. Quaisquer comunicados
c
ao mercado
o relativos a tais eventoss relacionados à Oferta sserão
informad
dos por meio de anúncio divulgado nas páginas d
da Companhia, dos Acion
nistas Vended
dores,
conforme
e o caso, da
as Instituiçõess Participante
es da Oferta,, da CVM e da B3 na rede mundiaal de
computadores, consta
antes do item
m 18 abaixo, mesmos meeios utilizado
os para divulg
gação desta nova
divulgaçã
ão do Aviso ao
o Mercado e do
d Anúncio de
e Início.
Para info
ormações sobre os prazos, termos, condições e form
ma para devo
olução e reem
mbolso dos vaalores
dados em
m contrapartid
da às Ações, nos casos de suspensão, ccancelamento, modificação
o ou revogaçãão da
Oferta, co
onsulte o Prosspecto Preliminar. Para inforrmações sobree os prazos, co
ondições e preeço de revend
da no
caso de alienação dass Ações liquid
dadas pelos Coordenadoress da Oferta, eem decorrênccia do exercíciio da
Garantia Firme de Liqu
uidação, nos termos descritos no Contraato de Distrib
buição, veja iteem 11 desta nova
divulgaçã
ão do Aviso ao
o Mercado e seção
s
“Inform
mações sobre a Oferta - Reg
gime de Distrib
buição das Açções”
do Prospe
ecto Prelimina
ar.
Os Acion
nistas Vended
dores e os Coordenadore
C
es da Ofertaa realizarão aapresentaçõess aos investid
dores
(roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido
c
o entre a data em que o Prospecto Prelim
minar
for disponibilizado e a data em que for determina
ado o Preço po
or Ação.
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Informaçõess Sobre a Co
ompanhia

Segundo o estatuto so
ocial da Comp
panhia, seu objeto social co
onsiste em efetuar operaçõ
ões de ressegu
uro e
retrocessão no Brasil e no exterior, não podendo
o explorar qu alquer outro ramo de atividade empressarial,
nem subsscrever seguro
os diretos.
Para maiores informações sobre a Companhia, incluindo seeu setor de aatuação, suass atividades e sua
situação econômico-financeira, leia
a o Prospectto Preliminar e o Formuláário de Referrência, que eestão
disponíve
eis nos locais indicados no ittem 19 abaixo
o.
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Divulgação
D
de
d Avisos e Anúncios da
d Oferta

O AVISO
O AO MERCADO, BEM COMO ESTA
A NOVA DISPPONIBILIZAÇÃ
ÃO (COM O LOGOTIPO DAS
INSTITUIÇ
ÇÕES CONSO
ORCIADAS), O ANÚNCIO DE
D INÍCIO, O A
ANÚNCIO DEE ENCERRAMEENTO, EVENTTUAIS
ANÚNCIO
OS DE RETIFIC
CAÇÃO, BEM
M COMO TOD
DO E QUALQU
UER AVISO O
OU COMUNICADO RELATIV
VO À
OFERTA SERÃO
S
DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCER
RRAMENTO D
DA OFERTA, EX
XCLUSIVAMEN
NTE NAS PÁGINAS
NA REDE
E MUNDIAL DE COMPUTAD
DORES DA CO
OMPANHIA, D
DOS ACIONISTTAS VENDEDO
ORES, CONFO
ORME
O CASO, DAS INSTITUIÇÕES PARTIC
CIPANTES DA OFERTA,
O
DA C
CVM E DA B3,, INDICADOS A SEGUIR:
COMPANH
HIA
http://ri.irrbbrasilre.com
m/ (neste we
ebsite, clicar em “Informaações Financceiras” em seguida clicarr em
“Central de Resultado
os” ou “Centrral de Downlo
oads”, link n o qual serão disponibilizad
dos os anúnccios e
avisos da Oferta)
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ACIONISTA
AS VENDEDORE
ES
BB Seguros
http://ww
ww.bbsegurida
aderi.com.br/p
pt/conheca-a-bb-seguridadee/ofertas-publicas
disponibilizados os anú
úncios e avisoss da Oferta).

(link

no

qual

sserão

Bradesco
o Seguros
http://ww
ww.bradescori.com.br (link no qual serão disponibilizad
dos os anúncio
os e avisos daa Oferta).
Itaú Seguros
https://www.itau.com.br/relacoes-co
om-investidore
es/informacoees-financeiras/aarquivos-irb (llink no qual sserão
disponibilizados os anú
úncios e avisoss da Oferta na
a aba “Comun
nicados”).
a
Itaú Vida
https://www.itau.com.br/relacoes-co
om-investidore
es/informacoees-financeiras/aarquivos-irb (llink no qual sserão
disponibilizados os anú
úncios e avisoss da Oferta).
FIP Caixa
a Barcelona
http://ww
ww.caixa.gov.br (neste websiite, clicar em “Downloads”,
“
na sequênciaa “Investidores Institucionais – FIP
os os anúncio
Caixa Barrcelona, link no
n qual serão disponibilizad
d
os e avisos da Oferta).
COORDEN
NADORES DA OFERTA
COORDEN
NADORES GLOB
BAIS
Banco Bradesco BBI S.A.
S
http://ww
ww.bradescob
bbi.com.br/site
e/ofertas_publicas/ (neste website iden
ntificar “IRB--Brasil Resseg
guros
S.A.” e, posteriorment
p
te, escolher o link específico
o de cada anú
úncio e aviso d
da Oferta).
BB-Banco de Investim
mento S.A.
http://ww
ww.bb.com.brr/ofertapublica
a (neste webssite, no item “Ofertas em Andamento”
”, clicar em “IRBBrasil Ressseguros S.A.”
” link no qual serão disponibilizados os a núncios e avissos da Oferta).
Banco Itaú BBA S.A.
http://ww
ww.itau.com.b
br/itaubba-pt/n
nossos-negociios/ofertas-pu blicas/ (neste website, clicaar em “IRB – B
Brasil
Resseguros S.A.”, postteriormente em “2017”, na
a sequência “ Oferta Públicaa Inicial de Açções (IPO)”, lin
nk no
qual serão disponibiliza
ados os anúnccios e avisos da
d Oferta).
Banco J.P. Morgan S.A.
morgan.com/p
pages/jpmorga
an/brazil/pt/bu
usiness/prospe ctos/irb (nestte link estarãão disponíveiis os
www.jpm
anúncios e avisos da Oferta).
O
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COORDEN
NADORES
Brasil Plu
ural S.A. Ban
nco Múltiplo
http://ww
ww.brasilplural.com/ofertasp
publicas (neste
e link estarão disponíveis oss anúncios e aavisos da Oferrta).
Banco BT
TG Pactual S.A.
https://www.btgpactua
al.com/home//investment-ba
ank (neste w
website, clicarr em “Mercado de Capitaais –
Download”, depois em “2017” e,, a seguir, log
go abaixo dee “Distribuição
o Pública Seccundária de A
Ações
Ordinária
as de Emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A
A.”, clicar no título do docu
umento corresspondente).
Bank of America Merrill Lynch Ba
anco Múltiplo
o S.A.
www.me
errilllynch-brassil.com.br (nesste website, no
n item “Glo bal Markets & Investment Banking Gro
oup”,
clicar no item “IRB”, neste link estarrão disponíveis os anúncios e avisos da O
Oferta).
INSTITUIÇÕ
ÕES CONSORCIADAS
Comissão de Valoress Mobiliários
www.cvm
m.gov.br (nesste website acessar
a
“Cen
ntral de Sisteemas” na páágina inicial, acessar “Offertas
Públicas”
”, em seguida, na tabela de
e “Secundária
as”, clicar no item “Ações”
”, depois, na p
página referen
nte a
“Ofertas Secundárias em
e Análise”, na
n tabela “Oferta Inicial (IPO
O) – Volume eem R$”, acesssar o link referente
ao “IRB-B
Brasil Resseguros S.A.”, no qual serão dissponibilizados os anúncios e avisos da ofeerta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa
a, Balcão
(neste
weebsite
http://ww
ww.bmfbovesp
pa.com.br/pt_
_br/servicos/ofertas-publicass/sobre-ofertass-publicas/
acessar “Ofertas
“
em andamento”, clicar
c
em “Empresas”, depo
ois clicar em “IRB-Brasil Ressseguros S.A.”, link
no qual serão
s
disponib
bilizados os an
núncios e aviso
os da oferta).
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Informaçõess Adicionaiss

Maiores informações sobre a Ofertta e sobre o procedimento
o de reserva d
das Ações po
oderão ser ob
btidas
junto ao
os Coordenad
dores da Oferrta, nos ende
ereços e teleefones abaixo
o mencionado
os e, no caso
o de
Investidores Não Institu
ucionais, tamb
bém junto às Instituições
I
Co
onsorciadas.
ecto Preliminar e o Formulá
ário de Referê
ência contêm informações adicionais e ccomplementares a
O Prospe
esta novva divulgação Aviso ao Me
ercado, que possibilitam aaos investidorres uma análise detalhadaa dos
termos e condições da
a Oferta e doss riscos a ela in
nerentes. É re
ecomendada aos investid
dores a leiturra do
ar e do Formulário de
e Referência
a em especiial as seçõe
es “Sumário
o da
Prospectto Prelimina
Compan
nhia - Principa
ais Fatores de
d Risco Relattivos à Comp
panhia” e “Fatores de Rissco Relaciona
ados
à Oferta
a e às Ações””, constantess do Prospectto Preliminar,
r, bem como a seção “4. FFatores de Riisco”
constantte do Formullário de Refe
erência, antess da tomada de qualquerr decisão de investimento
o.
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Os investidores que desejarem
d
ob
bter acesso ao
o Prospecto Preliminar, ao
o Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta
O
deverã
ão acessar a s seguintes páginas da rede mundiaal de
computadores da Com
mpanhia, dos Acionistas Ve
endedores, co nforme o casso, das Instituições Participaantes
da Oferta
a, da CVM e/o
ou da B3.
Nos term
mos do artigo
o 4º da Instru
ução CVM 40
00, o FGEDU
UC foi dispensado pela CV
VM de divulg
gar o
Prospecto
o Preliminar, uma
u
vez que não
n possui pá
ágina própria rregistrada na rede mundial de computad
dores
para este
e fim.
COMPANH
HIA
IRB-Brassil Resseguros S.A.
Avenida Marechal Câm
mara, 171
20020-90
01, Rio de Jan
neiro, RJ
At.: Sr. Fe
ernando Passo
os
Tel.: +55 (21) 2272-0200
http://ri.irrbbrasilre.com
m/ (neste webssite, clicar em “Informaçõess Financeiras”
” em seguida clicar em “Ceentral
de Resulttados” ou “Ce
entral de Dow
wnloads” e, po
osteriormente,, clicar em “Prrospecto IPO”).
ACIONISTA
AS VENDEDORE
ES
Fundo de Garantia de
d Operaçõess de Crédito Educativo
E
SAUN, Quadra 5, Lote B, Torre I, Edifício Banco do
o Brasil, 10º a ndar, Asa Norrte
70040-912, Brasília, DF
At.: Sr. Adonai
A
de Jesus Madeira Bassto / Sra. Lidianny Martins M
Mourão Dantaas
Tel.: +55 (61) 3493-3185 / +55 (61) 3493-3189
BB Seguros Participa
ações S.A.
SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, 3º andar, Asaa Norte
70040-912, Brasília, DF
At.: Sr. Prresidente
Tel.: +55 (61) 3493-2929
http://ww
ww.bbsegurida
aderi.com.br/p
pt/conheca-a-bb-seguridadee/ofertas-publicas (neste website, acessar
“Prospeccto Preliminar”
”).
Bradesco
o Seguros S.A
A.
Avenida Alphaville,
A
779 – Empresarial 18 do Forte
e
06472-90
00, Barueri, SP
P
At.: Sr. Vinicius Marinh
ho da Cruz
Tel.: +55 (11) 3930-1000
http://ww
ww.bradescori.com.br (neste
e website, ace
essar “Prospeccto Preliminar--IRB”).
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Itaú Seguros S.A.
Praça Alfredo Egydio de
d Souza Aran
nha, 100, Torre
e Alfredo Egyd
dio, 12ºandar
04344-90
02, São Paulo, SP
At.: Srs. Leon
L
Gottlieb e Fernando Barçante
B
Tostess Malta
Tel.: +55 (11) 5019-2635 / +55 (11) 5019-8800
https://www.itau.com.br/relacoes-co
om-investidore
es/informacoees-financeiras/aarquivos-irb
acessar “Prospecto Pre
eliminar”).
Itaú Vida
a e Previdênccia S.A.
Praça Alfredo Egydio de
d Souza Aran
nha, 100, Torre
e Alfredo Egyd
dio, 12ºandar
04344-90
02, São Paulo, SP
At.: Srs. Leon
L
Gottlieb e Fernando Barçante
B
Tostess Malta
Tel.: +55 (11) 5019-2635 / +55 (11) 5019-8800
https://www.itau.com.br/relacoes-co
om-investidore
es/informacoees-financeiras/aarquivos-irb
acessar “Prospecto Pre
eliminar”).

(neste

web
bsite,

(neste

web
bsite,

Fundo de Investimen
nto em Particcipações Caix
xa Barcelona
Avenida Paulista, 2.300
0, 11º andar, conjunto 112
01310-30
00, São Paulo, SP
At.: Gerê
ência Nacional de Desenvolvvimento de Fu
undos Estruturrados
Tel.: +55 (11) 3572-4264
http://ww
ww.caixa.gov.b
br (neste webssite, clicar em
m “Downloadss”, na sequênccia “Investidores Institucion
nais –
FIP Caixa Barcelona” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”
”).
NADORES DA OFERTA
COORDEN

COORDEN
NADORES GLOB
BAIS
Banco Bradesco BBI S.A.
S
Avenida Brigadeiro Farria Lima, nº 3.0
064, 10º anda
ar
01451-00
00, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
Fax: +55 (11) 3847-9856
http://ww
ww.bradescob
bbi.com.br/Site
e/Ofertas_Publicas/ (neste w
website, localizar “IRB-Brasil Resseguros S.A”
e, posteriormente, clica
ar em “Prospe
ecto Preliminar”).
BB-Banco de Investim
mento S.A.
Rua Sena
ador Dantas, 105,
1
36º andar
20031-92
23, Rio de Jan
neiro, RJ
At. Sr. João Carlos Florriano
Tel.: +55 (21) 3808-3625
Fax: +55 (21) 2262-3862
ww.bb.com.brr/ofertapublica
a (neste webssite, no item “Ofertas em Andamento”
”, clicar em “IRBhttp://ww
Brasil Ressseguros S.A.”
”, depois acessar “Leia o Pro
ospecto Prelim
minar”).
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Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Farria Lima, 3.500
0, 2º andar
32, São Paulo, SP
04538-13
At.: Sra. Renata Domin
nguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
ww.itau.com.b
br/itaubba-pt/n
nossos-negociios/ofertas-pu blicas/ (neste website, clicaar em “IRB – B
Brasil
http://ww
Resseguros S.A.”, postteriormente em “2017”, na
a sequência “ Oferta Públicaa Inicial de Un
nits (IPO)”, po
or fim
nar”).
em “Prosspecto Prelimin
Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Farria Lima, 3.729
9, 6º, 7º, 10º ao
a 15º andarees
04538-90
05, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo
M
Porto
Tel.: +55 (11) 4950-3700
Fax: +55 (11) 4950-6655
www.jpm
morgan.com/p
pages/jpmorga
an/brazil/pt/bu
usiness/prospe ctos/irb (nestte website, acessar “Prosp
pecto
Prelimina
ar”).
COORDEN
NADORES
Brasil Plu
ural S.A. Ban
nco Múltiplo
Praia de Botafogo,
B
228
8, 9º andar
22250-14
45, Rio de Jan
neiro, RJ
At: Sr. Pe
edro Guimarãe
es
Tel.: +55 (11) 3206-8097
Fax: +55 (11) 3206-8001
ww.brasilplural.com/ofertasp
publicas (nestte website, accessar “Prospeecto Preliminaar” logo abaixxo de
http://ww
“IRB-Brassil Resseguros S.A.”).
Banco BT
TG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Farria Lima, 3.477
7, 14º andar
04538-13
33, São Paulo, SP
At.: Sr. Fa
abio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
al.com/home//investment-ba
ank (neste w
website, clicarr em “Mercado de Capitaais –
https://www.btgpactua
Download”, depois em “2017” e,, a seguir, log
go abaixo dee “Distribuição
o Pública Seccundária de A
Ações
Ordinária
as de Emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A
A.”, clicar em
m “Prospecto PPreliminar”).
Bank of America Merrill Lynch Ba
anco Múltiplo
o S.A.
Avenida Brigadeiro Farria Lima, 3.400
0, 18º andar
04538-13
32, São Paulo, SP
At.: Sr. Brruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4550
Fax: +55 (11) 2188-4009
www.me
errilllynch-brassil.com.br (nesste website, no
n item “Glo bal Markets & Investment Banking Gro
oup”,
clicar no item “IRB” e, posteriormen
nte, acessar “P
Prospecto Prel iminar”).
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INSTITUIÇÕ
ÕES CONSORCIADAS
O Aviso ao
a Mercado fo
oi intencionalm
mente divulga
ado sem a ind icação das Insstituições Con
nsorciadas em 7 de
julho de 2017 e esta sendo
s
novame
ente divulgado na presentee data, dia dee início do Perríodo de Reserva e
as, com a in
ndicação das Instituições Consorciadas que
do Período de Reservva para Pessoas Vinculada
aderiram à Oferta. A partir
p
desta data, informações adicionaiss sobre as Insstituições Consorciadas pod
derão
as na página da
d rede mund
dial de computtadores da B3
3.
ser obtida
O Prospecto Preliminar também estarrá disponível nos
n seguintes eendereços e w
websites: (i) CV
VM, situada naa Rua
S
nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Jan
neiro, no Estad
do do Rio de Janeiro, e naa Rua
Sete de Setembro,
Cincinato
o Braga, nº 340
0, 2º, 3º e 4º andares,
a
na Cid
dade de São Paaulo, no Estado de São Paulo
o (www.cvm.g
gov.br
- neste website
w
acessar “Central de Sistemas” na
a página iniciaal, acessar “Offertas Públicass”, em seguidaa, na
tabela de
e “Secundárias”, clicar no item “Ações”
”, depois, na página refereente a “Ofertaas Secundárias em
Análise”, na tabela “O
Oferta Inicial (IP
PO) – Volume em R$”, acesssar o link refferente ao “IRB-Brasil Resseg
guros
S.A.” e,, posteriorme
ente, clicar no link refe
erente ao Prospecto Preliminar dispo
onível); e (ii)) B3
(http://ww
ww.bmfbovesp
pa.com.br/pt_b
br/servicos/oferrtas-publicas/so
obre-ofertas-publicas/ – nesste website accessar
“Ofertas em andamentto”, clicar em “Empresas”, depois
d
clicar em
m “IRB-Brasil R
Resseguros S.A
A.”, posteriorm
mente
acessar “Prospecto Preliiminar”).
a divulgação do
d Aviso ao Mercado
M
não co
onstitui uma o
oferta de vend
da das Ações n
nos Estados Un
nidos
Esta nova
da Amériica. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas n
nos Estados U
Unidos da Améérica sem quee haja
registro ou
o isenção de
e registro nos termos do Se
ecurities Act. Exceto pelo rregistro da Offerta pela CV
VM, a
Companh
hia, os Acionisstas Vendedore
es, os Coordenadores da Offerta e os Ageentes de Coloccação Internaccional
não prete
endem realizar nenhum reg
gistro da Ofertta ou das Açõees nos Estado
os Unidos da A
América e nem
m em
qualquer agência ou órrgão regulador do mercado de capitais dee qualquer outtro país.
e vista a possibilidade
p
e de veiculação de mattérias na míídia sobre a Companhia
a, os
Tendo em
Acionista
as Vendedores e a Oferta
a, a Companhia, os Acion
nistas Vended
dores e os Co
oordenadore
es da
Oferta alertam
a
os in
nvestidores que
q
estes de
everão basea
ar suas decisões de invesstimento úniica e
exclusiva
amente nas informações constantes
c
do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referên
ncia.
Os Coord
denadores da Oferta recom
mendam fortemente que oss Investidores Não Institucionais interesssados
em particcipar da Oferta leiam, atentta e cuidadosa
amente, os te rmos e condiçções estipulad
dos nos Pedido
os de
Reserva, especialmente os procedim
mentos relativvos ao pagam
mento do Preçço por Ação e à liquidaçãão da
Oferta, bem
b
como ass informaçõess constantes do Prospecto
o Preliminar e do Formulário de Referêência,
especialm
mente as seçõe
es que tratam sobre os risco
os aos quais a Companhia eestá exposta.
LEIA O PROSPECTO
P
PRELIMINAR E O FORMULÁ
ÁRIO DE REFE
ERÊNCIA ANT
TES DE ACEITA
AR A OFERTA
A, EM
ESPECIAL
L AS SEÇÕES
S “SUMÁRIO DA COMPA
ANHIA – PRIN
NCIPAIS FATO
ORES DE RISC
CO RELATIVO
OS À
COMPAN
NHIA” E “FAT
TORES DE RISCO
R
RELACIONADOS À OFERTA E À
ÀS AÇÕES”, DO PROSPE
ECTO
PRELIMIN
NAR, BEM CO
OMO A SEÇÃO
O “4. FATORE
ES DE RISCO” DO FORMULLÁRIO DE REFFERÊNCIA, AN
NEXO
AO PROS
SPECTO PRELIIMINAR, PARA
A CIÊNCIA E AVALIAÇÃO
A
D
DE CERTOS FA
ATORES DE RIISCO QUE DE
EVEM
SER CON
NSIDERADOS COM
C
RELAÇÃ
ÃO À COMPAN
NHIA, À OFER
RTA E AO INVE
ESTIMENTO N
NAS AÇÕES.
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A Oferta
a é inadequa
ada aos invesstidores que não se enqu
uadrem nas definições de Investidor Não
Institucio
onal ou de Investidor Institucional. Uma decissão de inve
estimento na
as Ações requer
experiên
ncia e conhecimentos esp
pecíficos que
e permitam a
ao investidor uma análisse detalhada
a dos
negócioss da Compan
nhia, mercad
do de atuaçã
ão e os risco s inerentes a
aos negócioss da Compan
nhia,
que pod
dem, inclusiv
ve, ocasiona
ar a perda integral do valor invesstido. Recom
menda-se que
e os
interessa
ados em pa
articipar da Oferta con
nsultem seu
us advogado
os, contado
ores, consulttores
financeiros e demaiis profission
nais que julg
garem necesssários para auxiliá-los na avaliação
o da
adequaçção da Oferta
a ao perfil de investimen
nto, dos risco
os inerentes aos negócio
os da Compa
anhia
e ao inve
estimento na
as Ações.
O investtimento em ações
a
represe
enta um invesstimento de risco, uma ve
ez que é um investimento
o em
renda va
ariável e, asssim, os investtidores que pretendam
p
in
nvestir nas A
Ações estão ssujeitos a pe
erdas
patrimon
niais e riscos, inclusive aq
queles relacio
onados às Açções, à Comp
panhia, ao se
etor da econo
omia
em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconô
ômico do Brasil descritoss no
Prospectto Preliminar e no Formullário de Referência e que devem ser ccuidadosamente considera
ados
antes da
a tomada de
e decisão de investimentto. O investimento em a
ações é um iinvestimento
o em
renda va
ariável, não sendo, porta
anto, adequa
ado a investtidores avesssos aos risco
os relacionad
dos à
volatilidade do merca
ado de capita
ais.
A Oferta
a está sujeita à prévia análise
a
e aprovação da C
CVM, sendo que o registtro da Oferta
a foi
requerid
do junto à CV
VM em 29 de maio de 201
17.
“O registtro da Oferta não implica, por parte da CVM, garanttia de veracida
ade das inforrmações presttadas
ou em ju
ulgamento sob
bre a qualidad
de da Companhia, bem como sobre as A
Ações a serem
m distribuídass.”
A(O) presente oferta pública (progrrama) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Reg ulação e Melhores Práticas para as Offertas
não implica, por partte da
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou annálise prévia da preseente Oferta Pública n
ANBIMA, garantiia da veracidade dass informações prestadas ou julgamento ssobre a qualidade daa companhia emissora, do(s) ofertante(s)), das
instituições particcipantes, bem como sobre os valores mo
obiliários a serem dis tribuídos. Este selo n
não implica recomen
ndação de investimen
nto.

Rio de Janeiro
o, 17 de julho de 2017.
Coordenadores Globais

Co
oordenador Líder

Agente estabilizad
dor
Coordenadores

Instittuições Consorciadas
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Coordenador Adiciona
al

