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Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre Consultas CVM/B3

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores (SLS)
c/c
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações Com Empresas (SEP)
Sr. Francisco José Bastos Santos
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI)
Assunto: Resposta ao Ofício nº 696/2022-SLS (“Ofício”) - Solicitação de esclarecimentos
sobre oscilação atípica.
Prezados Senhores,
1. O IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB Brasil RE” ou “Companhia”) recebeu, por e-mail, no dia 22
de julho de 2022, o Ofício 696/2022-SLS da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, abaixo transcrito:

“Prezado(a) Senhor(a),
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que
seja informado, até 25/07/2022, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificálos.”

Resposta ao Ofício nº 696/2022-SLS - Fl. 2

2. Em atenção ao Ofício, a Companhia esclarece que não tem conhecimento de nenhum fato ou
ato relacionado às suas atividades que não tenha sido informado ao mercado e que possa ter sido
capaz de justificar a oscilação relatada acima. Nesse sentido, a Companhia informa que, em 21 de
julho de 2022, ocorreu a divulgação de Comunicado ao Mercado informando sobre a
disponibilização de relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP, bem como de planilha com os dados financeiros referentes ao mês de maio de 2022.
3. A Companhia reitera seu compromisso, nos termos da regulamentação aplicável, de manter seus
acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionado a
seus negócios e permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Atenciosamente,

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Willy Otto Jordan Neto
Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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