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Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre Consultas CVM/B3

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.
À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
At.:

SRA. ANA LUCIA DA COSTA PEREIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE LISTAGEM E SUPERVISÃO DE EMISSORES (SLS)

c/c
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
At.:

Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações Com Empresas (SEP)
Sr. Francisco José Bastos Santos
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI)

Movimentação atípica de Ações
Ref.: Ofício nº 125/2021-SLS (“Ofício”)

Prezados Senhores,
1.
O IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB Brasil RE” ou “Companhia”) recebeu, por e-mail, no
dia 28 de janeiro de 2021, o Ofício n° 125/2021-SLS da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, abaixo
transcrito:
“Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos
solicitar que seja informado, até 29/01/2021, se há algum fato do conhecimento de
V.S.a. que possa justificá-los.
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2.
Em atenção ao Ofício, a Companhia esclarece que não tem conhecimento de nenhum
fato ou ato relacionado às suas atividades que não tenham sido informados ao mercado que
possam ter sido capazes de justificar a oscilação relatada acima.
3.
De todo modo, a Companhia teve conhecimento, pela imprensa e por informações
disponíveis nas redes sociais, de um movimento de investidores envolvendo as ações emitidas
pelo IRB Brasil RE. No entanto, a Companhia não possui nenhum envolvimento ou ingerência
nesse movimento – não tendo sequer condições de verificar a veracidade das informações
relatadas – sendo que todas as informações que possui a respeito são aquelas disponíveis
publicamente nas redes sociais e na imprensa.
4.
Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Atenciosamente,

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Werner Romera Süffert
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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