Fato Relevante
Reestruturação de Seguros - Vida e Previdência
Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e com a Instrução
CVM nº 358, de 03.01.2002, e em continuidade aos Fatos Relevantes de 14.07.2014,
30.09.2014 e 11.12.2014, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”) comunica
que:
1. O Banco Central do Brasil, na forma do disposto no art. 8º da Resolução 2.723, de 31 de
maio de 2000, autorizou o Banrisul a participar no capital social de uma holding de
participações que irá controlar uma sociedade seguradora que deterá exclusividade para
comercialização de produtos de seguros de pessoas e previdência nos canais de distribuição do
Banrisul.
2. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE aprovou, sem restrições, parceria
entre o Banrisul e a Icatu para exploração de negócios de seguros de pessoas e previdência.
3. Em 11.12.2014 o Banrisul e a Icatu firmaram instrumento contratual específico para
comercialização de produtos de seguros de vida e previdência.
4. Em 06.02.2015, com o recebimento da Carta de Aprovação Prévia da SUSEP, ficou o Banrisul
previamente autorizado a ingressar como parte integrante dessa holding, denominada Banrisul
Icatu Participações S.A., que deterá a totalidade do capital social da nova companhia de
seguros, chamada Rio Grande Seguros e Previdência S.A., nos termos descritos no item 1.
5. O Banrisul será acionista detentor de 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove
centésimos por cento) das ações representativas do capital social da Banrisul Icatu
Participações S.A., e a Icatu será acionista detentor de 50,01% (cinquenta inteiros e um
centésimo por cento) do capital social da holding.
6. Desta forma, todos os atos societários necessários à formalização jurídica e constituição da
holding Banrisul Icatu Participações S.A. e da seguradora serão elaborados conforme termos e
cronogramas pactuados entre as partes.
7. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão divulgados ao mercado oportunamente.
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