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Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no §6º do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu em 20 de dezembro de
2017 a correspondência anexa, enviada por Davis Selected Advisers, L.P.
(“Davis”), informando que a participação da Davis no capital social da
Companhia alcançou 36.142.946 ações preferenciais, equivalentes a,
aproximadamente, 6,13% do total de ações preferenciais de emissão da
Companhia.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2017.

Ricardo Bottas Dourado dos Santos
Diretor Vice-presidente de Controle e Relações com Investidores

Sul América S.A.
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6º andar
CEP.: 20211 – 903
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
At.: Sr. Ricardo Bottas Dourado dos Santos
Director de Relacções com Investidores
Tel.: 55 (21) 2506-9111
Fax.: 55 (21) 2506-8659
E-mail: ri@sulamerica.com.br
20 de dezembro de 2017
Sul América S.A. – Divulgaçao de Aquisicao de Participacao Acionaria Relevante

Prezado Senhores,

1

A Davis Selected Advisers, L.P. ("Davis") vem, em nome de alguns de seus clientes, na
qualidade de administrador de investimentos, informar que adquiriu ações preferenciais
emitidas pela Sul America S.A. ("Companhia"), sendo que, em 19 de dezembro de 2017,
suas participações alcançaram, de forma agregada, 36.142.946 ações preferenciais,
representando aproximadamente 6,13% do total de ações preferenciais emitidas pela
Companhia, e 0 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações
preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,00% do total
de ações preferenciais emitidas pela Companhia.

2

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da lnstrurção n° 358 da Comissao de Valores
Mobiliarios ("CVM"), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Davis, por
meio desta, solicita ao Diretor de Relações com lnvestidores da Companhia a divulgação
das seguintes informações·ã CVM e aos demais órgãos competentes:
a. Davis tern sede registrada em 2949 East Elvira Street Suite 101, Cidade de
Tucson, Estado de Arizona 85756, Estados Unidos da America;
b. as participações societarias detidas pela Davis alcarnçaram, de forma agregada,
36.142.946 ações preferenciais, representando aproximadamente 6,13% do total
de ações preferenciais emitidas pela Companhia, e 0 instrumentos financeiros.
2949 E. Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756

derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira,
representando aproximadamente 0,00% do total de ações preferenciais emitidas
pela Companhia, conforme especificado no item 1 acima;
c. objetivo das participarações societárias acima mencionadas é estritamente de
investimento,não objetivando alteração do controle acionario ou da estrutura
administrativa da Companhia; e
d. não foram celebrados, pela Davis, quaisquer contratos ou acordos que regulem o
exercicio de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliarios emitidos
pela Companhia.
3

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais
que julguem necessários quanta ao assunto.

Atenciosamente,

________________________________
Davis Selected Advisers, L.P.

