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COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 9 de abril de 2018 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB
Brasil RE” ou “Companhia”) em atendimento ao disposto no §4º do Artigo 157 da Lei
6.404/76, conforme alterada, na forma e para fins da Instrução CVM nº. 358/02,
conforme alterada, e, em linha com as melhores práticas de governança corporativa,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 6 de abril, a empresa
IRB International Corporation, controlada da Companhia, assinou um Contrato de Venda
de Ações (Share Purchase Agreement) com uma empresa afiliada ao Quest Group
Holdings Limited (“Quest”), para venda da totalidade das ações, que o IRB detém,
indiretamente, na United Americas Insurance Company (“UAIC”), empresa subsidiária
da IRB International Corporation. A transação tem o valor aproximado de US$ 5,3
milhões e será pago quando da efetivação da venda, sendo esse o montante
aproximado pelo qual o referido ativo encontra-se registrado no balanço de sua
controladora indireta.

Fundada em 1978, a UAIC iniciou suas atividades nos Estados Unidos da América
subscrevendo riscos até 1984. Desde então, a UAIC suspendeu a subscrição de novos
riscos, não gerando mais receitas, e dedicando-se exclusivamente à administração da
sua carteira em run-off, sendo que as despesas administrativas da UAIC eram
integralmente subsidiadas pela sua controladora indireta, o IRB Brasil RE.

A conclusão da transação estará sujeita às condições precedentes típicas deste tipo de
operação, dentre as quais está incluída a aprovação definitiva pelo órgão regulador
local, American Regulatory Body NYS DFS - New York Department of Financial
Services.
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NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, April 9 2018 – IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB” or
“Company”) in accordance to §4º of Article 157 of the Law 6.404/76 and in compliance
with CVM Instruction 358/02, as amended, announces to its shareholders and the market
in general, that on April 6, IRB International Corporation, a whole subsidiary of IRB, has
entered into a Share Purchase Agreement (“SPA”) with an affiliate of Quest Group
Holdings Limited (“Quest”), to sell the stake IRB holds, indirectly, at United Americas
Insurance Company (“UAIC”), a subsidiary of IRB International Corporation. The
transaction amounts to approximately US$ 5.3 million and will be paid upon
consummation of the sale, being such amount the same as booked in the Company’s
balance sheet.

Founded in 1978, UAIC initiated its activities in the USA underwriting risks until 1984.
Since then, UAIC ceased to underwrite new risks, and is dedicated to manage the runoff, being the UAIC administrative expenses fully absorbed by its indirect controlling
company, IRB Brasil Re.

The conclusion of the offer is subject to the conditions precedent typical to transactions
of this kind, among which is included the final approval by the American Regulatory Body
NYS DFS - New York Department of Financial Services.
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