IRB-Brasil Resseguros S.A.
CNPJ no 33.376.989/0001-91
NIRE: 33.3.0030917-9
EDITAL DE CANCELAMENTO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam informados os Senhores Acionistas do IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. (“Companhia”) acerca do
cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que ocorreria no dia 30 de março de 2020,
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, cuja ordem do dia consistia na deliberação das seguintes
matérias:
1. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas
do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria,
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia;
(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, incluindo a proposta de retenção de parte do lucro líquido com base em orçamento de
capital e de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia;
(iii) fixação do número de assentos do Conselho Fiscal;
(iv) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e
(v) eleger um membro efetivo e um membro suplente para o Conselho de Administração.
2. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixar o limite de valor da remuneração anual global dos Administradores e dos membros do Conselho
Fiscal da Companhia, para o período de abril de 2020 a março de 2021.
O cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data, tendo sido objeto do Comunicado ao
Mercado divulgado nesta data, e foi motivado pela necessidade de melhor avaliar as propostas da
administração acerca da ordem do dia, sempre no melhor interesse da Companhia.
Em razão do cancelamento, fica sem efeito o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União e
no jornal Valor Econômico nas edições de 02, 03 e 04 de março de 2020, bem como os boletins de voto à
distância da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária cancelada, os quais serão descartados.
Rio de Janeiro, RJ, 25 de março de 2020.
Thaís Ricarte Peters
Presidente em Exercício do Conselho de Administração

IRB-Brasil Resseguros S.A.
CNPJ no 33.376.989/0001-91
NIRE: 33.3.0030917-9
CANCELLATION NOTICE
OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. (“Company”) hereby inform its shareholders of the cancellation of
the Annual and Extraordinary Shareholders’ Meeting that would occur on March 30, 2020, at 10 a.m., at
the Company’s headquarters, of which agenda consisted of the discussion of the following matters:
1.

At the Annual Shareholders’ Meeting:

to receive the Company’s Management accounts and assess, discuss and vote on the financial
statements for the fiscal year ended December 31, 2019, accompanied by management's annual report
and opinions from Company’s independent auditors, the Audit Committee, the Fiscal Council and the Board
of Directors;

(i)

to vote on the proposal regarding destination of net profit for the fiscal year ended December 31,
2019, including the proposal to withhold part of the net profit based on the capital budget and dividend
distribution to the shareholders of the Company;

(ii)

(iii)

setting the number of Fiscal Council seats;

(iv)

electing Fiscal Council members and alternates; and

(v)

electing one effective member and one alternate member to the Board of Directors.

2.

At the Special Shareholders Meeting:

determine the annual, global compensation for the management and Fiscal Council members for
the period between April 2020 to March 2021.

(i)

The cancellation of the Annual and Extraordinary Shareholders’ Meeting was approved by the Board of
Directors of the Company, at a meeting held on the date hereof, which was announced in the Notice to the
Market published on the date hereof, and resulted from the need of better assessment of the management’s
proposals regarding the matters of the agenda, Always in the best interest of the Company.
Due to the cancellation, the Call Notice published in the Official Gazette and in the newspaper Valor
Econômico on March 02, 03 and 04, 2020, become void, as well as the distance voting ballot of such
Shareholder’s Meeting, which will be discarted.
Rio de Janeiro, RJ, March 25, 2020.
Thaís Ricarte Peters
Chairman in Exercise of the Board of Directors

