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Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) nos termos da Lei 6.404/76 e da
Instrução CVM 358/02, conforme alteradas, informa seus acionistas e o mercado em geral que
assinou, nesta data, contrato para a realização de investimento de R$100 milhões na Órama
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Órama”).
O investimento ocorrerá mediante capitalização pela sua controlada indireta Sul América
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“SulAmérica Investimentos”) na
O10 Participações S.A. (“O10”), controladora da Órama. Após a conclusão da aquisição, o Grupo
SulAmérica terá participação de 25% no capital social total e votante da O10.
A SulAmérica é o maior grupo segurador independente do Brasil com receitas anuais acima de R$
20 bilhões e a SulAmérica Investimentos é uma das principais gestoras independentes do país, com
ativos sob gestão de aproximadamente R$ 41 bilhões. O investimento ora anunciado tem o objetivo
de contribuir de forma relevante para a expansão das operações da Órama, como plataforma
digital aberta de investimentos, com selecionados fundos, produtos de renda fixa, fundos de
previdência, fundos imobiliários e home broker, entre outros. O segmento apresenta crescente
penetração no mercado brasileiro e considerável potencial de crescimento.
Criada em 2011 por renomados profissionais do mercado financeiro, a Órama foi uma das pioneiras
a oferecer investimento digital no Brasil. Reconhecida e premiada como uma das empresas mais
inovadoras em serviços financeiros, está presente em todo o país, com uma estrutura 100% online
e uma equipe qualificada, dedicada a romper as barreiras entre as pessoas e o
dinheiro. Comprometida com a democratização do acesso aos investimentos, a transparência e a
educação financeira, a plataforma oferece produtos e serviços para que as pessoas possam investir
mais e melhor, de forma adequada e consciente. Desde sua fundação, a Órama apresenta um ritmo
de crescimento significativo, aumentando de tamanho exponencialmente ano a ano.
A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, conforme previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia dos órgãos
reguladores competentes.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019.
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