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COMUNICADO AO MERCADO
A Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia”) informa seus acionistas e o mercado em
geral que, devido ao atual quadro pandêmico provocado pelo vírus COVID-19 e em vista
das recomendações emanadas pelas autoridades públicas e de saúde, está adiando a
realização de sua Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), inicialmente designada
para o dia 26 de março, para que ocorra no dia 24 de abril de 2020, às 15h.
Em linha com o Comunicado ao Mercado divulgado em 17 de março de 2020, esta
iniciativa

reforça o compromisso da SulAmérica com a prudência e a seriedade que o

atual cenário requer, tomando todas as providências que estejam a seu alcance para
preservar seus acionistas, colaboradores e a sociedade em geral, conforme os protocolos
e medidas preventivas divulgados por órgãos nacionais e internacionais. Neste sentido, a
Companhia entendeu que a realização da sua AGO na data originalmente designada seria
inoportuna e prejudicial por fatores diversos, incluindo a exposição dos presentes a riscos
desnecessários e as restrições substanciais à mobilidade urbana atualmente em vigor.
Cumpre ressaltar que: (i) a nova data designada para a AGO continua a atender aos
prazos legais determinados pela Lei nº 6.404/76 para a realização das assembleias
gerais ordinárias; (ii) o conteúdo da ordem do dia e da Proposta da Administração
referentes à AGO, nos termos divulgados aos acionistas em 20.02.2020, segue
preservado, observada apenas a atualização de certas datas de referência ali contidas
(como a própria data da AGO e a data da base acionária considerada para o pagamento
dos dividendos); (iii) as instruções de voto constantes dos Boletins de Voto à Distância
(“BVDs”) já enviados à Companhia permanecerão válidas e eficazes para fins da AGO,
nos termos do art. 21-X, inciso I, da Instrução CVM nº 481; e (iv) será concedido prazo
adicional, até o dia 17.04, para que os acionistas enviem BVDs diretamente para a
Companhia, por e-mail (governanca.corporativa@sulamerica.com.br), com o objetivo de
proporcionar aos acionistas a participação na AGO sem riscos à saúde e custos
adicionais.
A Companhia continuará a monitorar diariamente a evolução do quadro e, em data mais
próxima à da realização da sua AGO, avisará oportunamente seus acionistas sobre as
medidas preventivas que venham a ser tomadas com relação à realização e aos trabalhos
da AGO, visando a preservação das condições de segurança, ou, se for o caso, sobre
eventual novo direcionamento, em razão de novas orientações normativas à ocasião.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2020.
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