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FATO RELEVANTE
Em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro
de 2002, a Sul América S.A. (“Companhia”), companhia aberta, constituída sob
as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.978.814/0001-87, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 86,
7º andar, parte, Centro, comunica ao mercado que contratou, em conformidade
com o disposto na Instrução CVM nº 384, em 17 de março de 2003, a Ágora
Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Formador de
Mercado”), pessoa jurídica de direito privado, constituída sob as leis brasileiras,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35, com sede na Capital do
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300, salas 601 e 301 parte,
para exercer a função de formador de mercado dos certificados de depósitos de
ações (“Units”) de emissão da Companhia, todos nominativos, escriturais e sem
valor nominal, listados no segmento Nível 2 de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo – BVSP (“Bovespa”).
Cada Unit é representada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia.
O objetivo da contratação é aumentar a liquidez, o número de negócios e o
índice de negociabilidade das Units emitidas pela Companhia. O contrato firmado
com o Formador de Mercado tem prazo de 12 (doze) meses, sendo sucessiva e
automaticamente renovado por outros períodos de 12 (doze) meses, caso não
haja manifestação em contrário por nenhuma das partes à época do término de
cada período.
A Companhia informa, por fim, que a quantidade de ações de sua emissão
em circulação, nesta data, é de 24.989.033 (vinte e quatro milhões, novecentas e
oitenta e nove mil e trinta e três) ações ordinárias e 49.978.066 (quarenta e nove
milhões, novecentas e setenta e oito mil e sessenta e seis) ações preferenciais,
correspondentes a 24.989.033 Units, e que não há qualquer contrato regulando o

exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua
emissão com o Formador de Mercado.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2007
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