Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018.
À
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Oferta de Valores
Mobiliários de Renda Variável
São Paulo-SP

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos – Ofício 773/2018-SAE

Prezados Senhores,

Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia”), em resposta ao Ofício
773/2018-SAE enviado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão em 26.04.2018,
transcrito a seguir:

“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em
26/04/2018, sob o título “SulAmérica coloca parte de sua operação à
venda”, consta, entre outras informações, que:
A seguradora SulAmérica colocou à venda as suas operações
de seguro de vida, previdência privada e capitalização;
1.

Os desinvestimentos estariam ocorrendo por uma busca de
escala por parte da seguradora e foco nos segmentos ‘core’, como
seguro saúde, que responde por mais de 70% do seu faturamento, e
de automóvel.
2.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia
27/04/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”
esclarece que a Companhia vem avaliando, em conjunto com seus
assessores, diversas oportunidades estratégicas com relação aos seus
negócios de seguro de vida, previdência privada e capitalização, que podem
vir a incluir diferentes alternativas, inclusive eventual desinvestimento, não
havendo entretanto, até o momento, qualquer definição, conclusão ou

acordo quanto a tais oportunidades, as quais, se e quando vierem a se
concretizar, serão naturalmente submetidas para apreciação dos órgãos
societários competentes da Companhia e devidamente divulgadas ao
mercado.
Os segmentos de vida, previdência privada e capitalização registraram em
2017 receita operacional de cerca de R$421,9 milhões, R$570,9 milhões e
R$52,3
milhões,
respectivamente,
representando,
em
conjunto,
aproximadamente 5,7% do total de receitas operacionais da Companhia. Os
segmentos de saúde, odonto, automóvel, massificados e gestão de ativos,
por sua vez, registraram conjuntamente em 2017 receita de
aproximadamente R$17,2 bilhões, cerca de 94,3% do total de receitas
operacionais da Companhia.
A Companhia manterá o mercado informado acerca de eventuais fatos
relevantes relacionados ao objeto do presente comunicado.

Atenciosamente,

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

