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FATO RELEVANTE
A Sul América S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.978.814/0001-87, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 86, 7º andar, parte, Centro
(“Companhia”), vem a público, na forma e para os fins da Instrução CVM n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, comunicar ao mercado que nesta data contratou, em conformidade com o
disposto na Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, o Banco UBS PACTUAL
S.A., com sede na Praia de Botafogo nº. 501, 5º e 6º andares, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 3 0 .3 0 6 .2 94 /000 1 -4 5 , para prestar serviços de
formação de mercado dos certificados de depósitos de ações (“Units”) de emissão da
Companhia, em substituição ao atual formador de mercado, o qual continuará a exercer tal
atribuição até o dia 30 de junho de 2008. O contrato com o Banco UBS PACTUAL S.A.
tem como objetivo ampliar a liquidez das Units de emissão da Companhia e foi firmado
pelo prazo inicial de 1 (um) ano, prorrogável por iguais períodos, entrando em vigor em 1º
de julho de 2008.
Todas as Units de emissão da Companhia são nominativas, sem valor nominal e listadas no
segmento especial de Governança Corporativa Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo.
Cada Unit de emissão da Companhia representa uma ação ordinária e duas ações
preferenciais.
A Companhia informa que a quantidade de ações de sua emissão em circulação, nesta data,
é de 35.126.002 ações ordinárias e 70.160.104 ações preferenciais, representadas na forma
de 35.080.045 Units, e que não há qualquer contrato regulando o exercício de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o Banco UBS PACTUAL
S.A.
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