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FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 4 de março de 2020 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil
RE” ou “Companhia”) comunica ao mercado e aos seus acionistas que o sr. José Carlos Cardoso,
Presidente da Companhia, e o sr. Fernando Passos, Vice-Presidente Executivo, Financeiro e de
Relações com Investidores, apresentaram suas renúncias nesta quarta-feira, 04.03.2020, as
quais foram aceitas pelo Conselho de Administração.
O sr. Werner Süffert, que já foi membro do Conselho de Administração do IRB Brasil RE e que
ocupava o cargo de CFO e IRO da BB Seguridade, foi eleito pelo Conselho de Administração e
assumirá a posição de Vice-Presidente Executivo, Financeiro e de Relações com Investidores
do IRB Brasil RE. O sr. Süffert também atuará como Presidente interino até a chegada de um
novo executivo.
A posse do novo executivo se dará tão logo concluídas todas as providências relacionadas ao
seu desligamento da função ocupada na BB Seguridade, assim como os demais trâmites
regulatórios aplicáveis.
O Conselho de Administração também manteve a determinação à Diretoria Estatutária para
instalar um procedimento de apuração, de forma a identificar as circunstâncias exatas da
divulgação de informações, pela Companhia, relativas à sua base acionária. Mais informações a
respeito serão divulgadas ao mercado no momento oportuno.
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MATERIAL FACT
Rio de Janeiro, March 4, 2020 – IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) ("IRB Brasil RE" or
"Company") announces to the market and its shareholders that Mr. José Carlos Cardoso,
President of the Company, and Mr. Fernando Passos, Finance and Investor Relations Executive
Vice President, submitted their resignation on Wednesday, March 4, 2020, which were accepted
by the Board of Directors.
Mr. Werner Süffert, a former member of the Board of Directors at IRB Brasil RE and former CFO
and IRO of BB Seguridade, has been appointed by the Board of Directors and will take over as
Finance and Investor Relations Executive Vice President, of IRB Brasil RE. Mr. Süffert will also
serve as interim President until a new executive is appointed.
Mr. Süffert will start officially on his new role as soon as all the measures related to his dismissal
from the position held at BB Seguridade have been completed, as well as the other applicable
regulatory procedures.
The Board of Directors also upheld the decision by the Statutory Board to set up an investigation
to identify the exact circumstances of the disclosure of information by the Company relating to its
stock base. More information will be disclosed to the market in due course.
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