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NIRE: 333.0030917-9
Companhia Aberta de Capital Autorizado
COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019 – O IRB – Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil
RE” ou “Companhia”) comunica ao mercado e aos seus acionistas que recebeu, nesta data,
correspondência de seu acionista BlackRock, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade
de administrador de investimentos, informando que adquiriu ações ordinárias de emissão do IRB
Brasil RE, sendo que, em 23 de julho de 2019, suas participações alcançaram, de forma
agregada, 15.956.032 ações ordinárias, ou seja, 5,11% do total de ações ordinárias emitidas
pela Companhia, e 74.518 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações
ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,02% do total de ações
ordinárias emitidas pela Companhia, conforme informações abaixo transcritas:
“1) A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na
qualidade de administrador de investimentos, informar que adquiriu ações
ordinárias emitidas pelo IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Companhia”), sendo que,
em 23 de julho de 2019, suas participações alcançaram, de foram agregada,
15.956.032 ações ordinárias, representando aproximadamente 5,11% do total de
ações ordinárias emitidas pela Companhia, e 74.518 instrumentos financeiros
derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira,
representando aproximadamente 0,02% do total de ações ordinárias emitidas pela
Companhia.
2) A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
a BlackRock, por meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e aos demais órgãos
competentes:
(i) BlackRock tem sede registrada em 55 East 52nd Street, Cidade de Nova Iorque,
Estado de Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América;
(ii) as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, de forma
agregada, 15.956.032 ações ordinárias, representando aproximadamente 5,11%
do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, e 74.518 instrumentos
financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação
financeiras, representando aproximadamente 0,02% do total de ações ordinárias
emitidas pela Companhia, conforme especificado no item 1 acima;

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

(iii) o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionária ou da estrutura
administrativa da Companhia; e
(iv) não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que
regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
emitidos pela Companhia.
3) Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários
adicionais que julguem necessários quanto ao assunto.”
De acordo com o inciso VI, do art. 12, da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a
Companhia informa que os representantes legais da BlackRock, Inc. no Brasil são:
Representante Legal

CNPJ/MF

HSBC Bank Brasil S.A.

01.701.201/0001-89

Citibank DTVM SA

33.868.597/0001-40

JP Morgan

33.851.205/0001-30

Banco BNP PARIBAS Brasil S/A

01.522.368/0001-82
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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, July 25, 2019 - IRB-Brasil Resseguros SA (B3: IRBR3) ("IRB Brasil
RE" or “Company”) announces to the market and its shareholders that it has received
a notice from its shareholder BlackRock on this date. BlackRock, on behalf of some of
its clients, as investment manager, informs that it has acquired common shares issued
by IRB Brasil RE, and on July 23rd, 2019, its interests reached, in aggregate,
15,956,032 common shares, representing 5.11% of the total number of common
shares issued by the Company, and 74,518 derivative financial instruments referenced
in common shares with financial settlement, representing approximately 0.02% of the
total common shares issued by the Company, as transcribed below:
“1) BlackRock, Inc. (“BlackRock ”) hereby, on behalf of some of its clients, as
investment manager, announces that it has acquired common shares issued by
IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Company”), and as of July 23rd, 2019, its
shareholdings totaled 15,956,032 common shares, representing approximately
5.11% of the total common shares issued by the Company, and 74,518 derivative
financial instruments referenced in common shares with financial settlement,
representing approximately 0.02% of the total common shares issued by the
Company.

2) In order to comply with the provisions of Article 12 of Instruction No. 358 of the
Brazilian Securities Commission (“CVM”), dated January 3, 2002, as amended,
BlackRock hereby requests the Company’s Investor Relations Officer to disclose
the following information to the CVM and other competent bodies:

(i) BlackRock is headquartered at 55 East 52nd Street, New York City, New York
State 10022-0002, United States of America;
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(ii) the equity interests held by BlackRock reached, in aggregate, 15,956,032
common shares, representing approximately 5.11% of the total common shares
issued by the Company, and 74,518 derivative financial instruments referenced
in common shares with financial settlement, representing approximately 0.02%
of the total common shares issued by the Company, as specified in item 1 above;

(iii) the purpose of the aforementioned equity interests is strictly for investment
purposes and is not intended to change the Company's controlling interest or
administrative structure; and

(iv) BlackRock has not entered into any agreements or arrangements governing
the exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the
Company.

3) We are available for any further clarifications or comments you may deem
necessary on the matter.”
According to item VI of art. 12 of CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002, the
Company informs that the legal representatives of BlackRock Inc., in Brazil are:
Legal Representative
HSBC Bank Brasil S.A.

CNPJ/MF
01.701.201/0001-89

Citibank DTVM SA

33.868.597/0001-40

JP Morgan

33.851.205/0001-30

Banco BNP PARIBAS Brasil S/A

01.522.368/0001-82
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