22 de outubro de 2014
3241/2014-SAE

Sul América S.A.
Sr. Arthur Farme d'Amoed Neto
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 23/10/2014, sobre o teor da notícia
veiculada no jornal O Estado de São Paulo, edição de 22/10/2014, sob o
título “Sul América vai vender carteira de grande risco”, bem como outras
informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado
pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento
poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória
pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM,
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio
do Sistema
IPE,
selecionando-se
a
Categoria: Fato
Relevante ou
Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas
CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na
transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito
o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.

Rio de Janeiro, October 22, 2014
To
BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
São Paulo-SP
RE: Request for information – Letter 3241/2014 - SAE
Sul América S.A. (BM&FBovespa: SULA11) (“Company”) in response to the
BM&FBovespa Notice No 3241/2014 - SAE, clarifies that it hired an advisor for the
assessment of strategic opportunities in relation to its large risk insurance portfolio
of a subsidiary in the other property and casualty segment. The outcomes of such
assessment will be timely submitted to the Company governance bodies, there
being so far no conclusions on the assessment to be disclosed to the market. The
large risk portfolio in the other property and casualty segment of the Company
reported a total of approximately R$88 million in premiums in the first six months
of 2014, representing approximately 1.4% of the Company´s total consolidated
premiums.

The Company will keep the Market informed of eventual material developments
related to the subject of this Notice.
Rio de Janeiro, October 22, 2014.

Arthur Farme d’Amoed Neto
Vice-president of Control and Investor Relations Officer
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