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FATO RELEVANTE

A PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) informa que o conselho de administração da Companhia, em reunião de 25 de agosto
de 2021, aprovou a submissão, à deliberação da assembleia geral, de proposta de aumento de capital da Companhia,
no valor de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), mediante a capitalização de reservas de lucros, com a
bonificação de ações aos acionistas, nos termos do artigo 169, da Lei das Sociedades por Ações.
A proposta da administração é a de que, no referido aumento de capital, sejam bonificadas 323.293.030 (trezentos e
vinte e três milhões, duzentas e noventa e três, e trinta) novas ações ordinárias e sem valor nominal, a serem
distribuídas aos acionistas na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 1 (uma) ação de que forem titulares na data
da assembleia geral.
O aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de lucros, com a bonificação de ações,
tem por finalidades a adequação da estrutura de capital da Companhia à sua realidade e perspectivas, e a contribuição
para uma liquidez ainda maior das ações da Companhia no mercado.
A efetivação do aumento de capital está sujeita à aprovação da assembleia geral, a ser oportunamente convocada, com
a divulgação de todos os documentos e informações pertinentes, no prazo e na forma previstos na legislação e regulação
aplicáveis.
Uma vez que o aumento de capital, mediante a bonificação de ações, caso aprovado, irá dobrar o número de ações em
circulação da Companhia, neste momento a administração deixou de considerar a convocação de assembleia geral para
deliberar sobre o possível desdobramento das ações da Companhia, conforme havia sido noticiado no Fato Relevante
divulgado em 17 de maio de 2021.
Caso haja alterações relacionadas ao objeto deste Fato Relevante, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado
devidamente informados.
São Paulo, 03 de setembro de 2021.
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