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Companhia Aberta de Capital Autorizado
COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Companhia”) em
atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, diante de contatos recebidos em relação à Carta aos Cotistas datada de 02 de
fevereiro de 2020, emitida por investidor com posição vendida nas ações da Companhia, o IRB Brasil RE
reforça que as suas Demonstrações Financeiras Anuais, Semestrais e Intermediárias, assim como os
respectivos Relatórios da Administração e Comentários de Desempenho que a acompanham são elaboradas
segundo as normas contábeis e atuariais vigentes no Brasil com absoluta precisão, passando por um
rigoroso processo de governança, conforme abaixo:

(i)

Diretoria Estatutária: As Demonstrações Financeiras, bem como as Informações Trimestrais da
Companhia e os respectivos comentários de desempenho, são sempre assinados
conjuntamente por todos os membros de sua Diretoria Estatutária.

(ii)

Comitê de Auditoria: Não só as Demonstrações Contábeis Anuais e Semestrais, mas também
todos os ITRs (Informações Trimestrais) do IRB Brasil RE e respectivos comentários de
desempenho contam com parecer do Comitê de Auditoria, divulgado juntamente com as
referidas demonstrações.

(iii)

Conselho Fiscal: Adicionalmente às Demonstrações Contábeis Anuais e Semestrais e seus
respectivos Relatório da Administração, mas também todos os ITRs do IRB Brasil RE e seus
comentários de desempenho também contam com o parecer do seu Conselho Fiscal, que é
divulgado juntamente com as suas demonstrações.

(iv)

Auditoria da PwC - PricewaterhouseCoopers: o IRB Brasil RE na posição de 30 de junho de
cada ano, além do ITR divulga balanço patrimonial com Relatório Completo de Auditor
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Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, sendo a única
empresa do Novo Mercado que passa por auditoria completa em 30 de junho.
Cabe destacar que nos pareceres da auditoria da PWC não há quaisquer ressalvas nas
demonstrações de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
(v)

Conselho de Administração: Não só as Demonstrações Contábeis Anuais e Semestrais, mas
também todos os ITRs do IRB Brasil RE contam também com o parecer do seu Conselho de
Administração, que é divulgado juntamente com as suas demonstrações contábeis.

(vi)

Auditoria Atuarial da PwC - PricewaterhouseCoopers: o IRB Brasil RE protocola na
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) anualmente seu Parecer dos Auditores
Atuariais Independentes.

Ante todo o exposto, evidencia-se que a perfomance financeira da Companhia e seu "earnings power" está
fielmente retratado nas referidas Demonstrações Contábeis.
A Companhia informa ainda que está avaliando com seus assessores legais, as medidas cabíveis a serem
tomadas neste cenário, onde o emissor da carta tem interesse econômico diametralmente conflitante com
os interesses da Companhia.

Relações com Investidores | gri@irbre.com | +5511-2588-0216/0211/0209

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 33.376.989/0001-91
Company Registry (NIRE): 333.0030917-9
Publicly-held Company
NOTICE TO THE MARKET

Rio de Janeiro, February 3rd, 2020 – IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Company”), in compliance with
CVM Instruction 358/02, as amended, informs its shareholders and the market in general that, due to
contacts received in reference to the Letter to Shareholders issued by an investor with a short position
in the Company's shares, on February 2, 2020, IRB Brasil Re reinforces that all its Annual, Semi-annual
and Intermediate (Quarterly) Financial Statements, and its Management Report as well as its Earnings
Release and pass through a strict governance process, as per below:
(i) Executive Directors: Financial Statements, as well as quarterly information and its respective
Earnings Release are jointly reviewed and signed by all the Executive Directors.
(ii) Audit Committee: not only the Annual and semi-annual Financial Statements, but also the Quarterly
Statements and the Earnings release have an Audit Committee report, which is disclosed as part of the
referred Financial Statements.
(iii) Fiscal Council: In addition to the Annual and Semi-annual Financial Statements and their respective
Management Reports, but also all IRB Brasil RE's quarterly reports and their management reports also
have the opinion of their Fiscal Council, which is disclosed together with the financial statements.
(iv) Audit of PwC (PricewaterhouseCoopers): IRB Brasil RE in the position of June 30 of each year, in
addition to the quarterly report, discloses balance sheet with the Report of Independent Auditors on
the Individual and Consolidated Financial Statements, being the only company in the Novo Mercado
that passes through complete audit as of June 30th.
It should be noted that in PwC audit reports, there are no restrictions in the auditors opinion in the
financial statements of 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018.
(v) Board of Directors: Not only the Annual and Semi-annual Financial Statements, but also all IRB
Brasil RE's quarterly reports have the opinion of its Board of Directors, which is disclosed together with
IRB Brasil RE’s financial statements.
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(vi) PwC's PricewaterhouseCoopers Actuarial Audit: IRB Brasil RE files the Opinion of the Independent
Actuarial Auditors annually at the Superintendency of Private Insurance (SUSEP).
In view of the above, it is evident that the Company’s financial performance and its earnings power is
faithfully portrayed in the aforementioned Financial Statements.
The Company also informs that it is evaluating with its legal advisors, the appropriate measures to be
taken in this scenario, where the issuer of the letter has an economic interest that is in conflict with the
interests of the Company.
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