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Companhia Aberta de Capital Autorizado
FATO RELEVANTE
RECOMPRA DE AÇÕES
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil RE”
ou “Companhia”) em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada, na forma e para fins da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, e, nos termos da Instrução
CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567/15”), comunica que seu Conselho de Administração
autorizou, em 19 de fevereiro de 2020, a recompra de ações de sua própria emissão em circulação no
mercado, conforme detalhado abaixo:

a)

Objetivo: Aquisição de ações emitidas pelo IRB Brasil RE em circulação no mercado para
manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social, visando
maximizar a geração de valor para seus acionistas.

b)

Quantidade de ações:

(i)

Em circulação: 931.242.594 ações, conforme definição provida pela ICVM 567 (Art. 8º, §3º,
inciso I);

(ii)

Em tesouraria: 4.663.209 ações; e

(iii) A serem adquiridas: A quantidade de ações a ser adquirida no âmbito do Programa de
Recompra de Ações estará limitada a 41.898.920 (quarenta e um milhões, oitocentos e noventa
e oito mil e novecentas e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
da Companhia, representativas de 5% (cinco por cento) do total de ações em circulação no
mercado, excluindo as ações que encontram-se nesta data em tesouraria. A efetiva recompra
dependerá, dentre outros aspectos, do número de ações em tesouraria mantidas pela
Companhia no momento da negociação e o saldo das reservas disponíveis, de modo a atender
aos limites previstos no artigo 8º da ICVM 567/15 e demais normas aplicáveis.

c)

Prazo da operação: de 19 de fevereiro de 2020 até 18 de agosto de 2021.

d)

Instituições intermediárias (corretoras de valores): As operações de aquisição serão
realizadas na B3 S.A., com a intermediação das seguintes corretoras: Bradesco S/A Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, Brasil Plural CCTVM S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Necton Investimentos
S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities e UBS Brasil Corretora de Câmbio e Títulos
Mobiliários S.A.
As informações exigidas nos termos da ICVM 567/15 encontram-se disponíveis anexas à ata de Reunião
do Conselho de Administração publicada nos sítios www.cvm.gov.br e https://ri.irbre.com/ptb/atas.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020.

Fernando Passos
Vice-Presidente Executivo, Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
SHARE BUYBACK
Rio de Janeiro, February 19, 2020 – IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB” or “Company”) in
compliance with the provisions of paragraph 4 of Article 157 of Law no. 6,404/76, as amended, in the
form and for the purposes of CVM Instruction no. 358/02, as amended, and, pursuant to CVM Instruction
567, of September 17, 2015 (“ICVM 567”), announces that its Board of Directors authorized, on February
19, 2020, the buyback of its outstanding shares, as detailed below:

a)

Objective: Acquisition of IRB-Brasil Resseguros outstanding shares in the market to be kept in
treasury, cancelled or divested in the market, without the reduction of the capital amount, aiming to
maximize the generation of value for its shareholders.

b)

Number of shares:

(i)

Outstanding: 931,242,594 shares, according to the definition provided by ICVM 567 (Art. 8, §
3, item I);

(ii)

In treasury: 4,663,209 shares; and

(iii) To be acquired: The number of shares to be acquired under the Share Buyback Program will
be limited to 41,898,920 (forty-one million, eight hundred and ninety-eight thousand and nine
hundred and twenty) common shares, registered, book-entry and with no par value of the
Company, representing 5% (five percent) of the Total Outstanding Shares in the market,
excluding the shares that are already at this date in treasury. The effective buyback will
depend, among other aspects, on the number of treasury shares held by the Company at the
time of trading and the balance of available reserves, in order to meet the limits provided for
in article 8 of ICVM 567/15 and other applicable rules.

c)

Term of the operation: from February 19, 2020 to August 18, 2021.

d)

Institutions that will act as intermediaries: Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, Brasil Plural CCTVM S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A., BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Necton Investimentos S/A
Corretora de Valores Mobiliários e Commodities e UBS Brasil Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários
S.A..
The information required under the terms of ICVM 567 is available attached to the minutes of the Board
of Directors' Meeting published on the websites www.cvm.gov.br and https://ri.irbre.com/ptb/atas.
Rio de Janeiro (RJ), February 19th, 2020
Fernando Passos
Deputy CEO, CFO and IRO
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