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COMUNICADO AO MERCADO
A Sul América S.A. (BM&F Bovespa: SULA11) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o seu diretor-presidente, Patrick de Larragoiti Lucas, comunicou ao Conselho de
Administração da Companhia sua decisão de não se candidatar a um novo mandato na presidência
da diretoria executiva a partir de março de 2010. Com esta decisão, a partir daquela data, e uma
vez sendo a matéria devidamente deliberada pelos órgãos societários, o executivo permanecerá
na presidência do Conselho, deixando de acumular as posições que atualmente ocupa de diretorpresidente e presidente do Conselho de Administração, medida que reforça o compromisso da
SulAmérica com as melhores práticas de governança corporativa.
Em sua gestão, Patrick Larragoiti liderou uma ampla reorganização operacional da SulAmérica,
promoveu a readequação da estrutura de capital da Companhia, com a emissão, em fevereiro de
2007, de US$ 200 milhões em Eurobonds, e posteriormente, em outubro de 2007, coordenou a
oferta pública inicial primária de ações da Companhia, na qual foram captados R$775 milhões.
Recentemente, coordenou a revisão do plano estratégico do grupo, atualizando-o com base nas
principais tendências dos mercados de seguros e previdência. Tendo em vista o estágio de
desenvolvimento alcançado pela Companhia, juntamente com a qualificação e experiência de seu
corpo dirigente, Patrick Larragoiti avalia que este é o momento mais adequado para a promoção
de uma transição segura e totalmente em linha com o curso normal dos negócios. No Conselho da
SulAmérica, continuará empenhado em acompanhar e supervisionar a empresa, oferecendo sua
experiência e visão em benefício do seu maior desenvolvimento.
A Companhia contratará nas próximas semanas uma consultoria especializada para assessorá-la na
identificação de candidatos para a posição.
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