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Em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº
358/02 e em complemento ao fato relevante divulgado em 5 de maio de 2010, a Sul
América S.A. (BM&FBovespa: SULA11) (“Companhia”) vem a público informar que foi
aprovada pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados a venda da totalidade da
participação detida por sua controlada Sul América Companhia Nacional de Seguros
(“SALIC”) na Brasilveículos Companhia de Seguros (“Brasilveículos”), para a BB Aliança
REV Participações S.A., subsidiária integral da BB Seguros Participações S.A. (“Banco do
Brasil”), nos termos do contrato de compra e venda de 5 de maio de 2010, conforme
aditado.
Em conseqüência da referida aprovação, nesta data a SALIC transferiu para o Banco do
Brasil a totalidade da participação detida na Brasilveículos, representativa de 60% do
capital social votante e 30% do capital social total da Brasilveículos. O preço de venda
atualizado foi de R$359 milhões, gerando resultado líquido não-recorrente de
aproximadamente R$135 milhões, com efeito no referido mês de outubro.
Outrossim, informamos que a Companhia, por meio de controlada, continuará a prestar
serviços relacionados à operação de seguros para a Brasilveículos, por um prazo de 6
meses contado a partir do mês de novembro de 2010, ao término do qual, por um prazo
adicional de 12 meses, tais serviços serão restritos à regulação de sinistros abrangidos
por apólices emitidas até 29 de abril de 2011.
Conforme anteriormente informado, o término da associação da SulAmérica com o Banco
do Brasil no segmento de seguros de automóveis em nada modificará os demais negócios
e atividades da Companhia e de suas controladas, seja neste próprio segmento, seja nos
demais ramos elementares em que atua, ou, ainda, nos negócios de seguro de vida,
saúde, previdência e gestão de ativos.
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