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FATO RELEVANTE
A PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) informa que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta
data, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o aumento de capital da Companhia, no valor de
R$ 4.000.000.000,00, 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, observando-se as seguintes
condições:
(i)

Capitalização de reservas: o aumento do capital social, no valor de R$4.000.000.000,00, foi
realizado mediante a capitalização do saldo total da Reserva para Manutenção de Participações
Societárias, no valor de R$ 3.340.200.898,56, e parte do saldo da Reserva Legal, no valor de
R$ 659.799.101,44.

(ii)

Composição do capital social: Com o aumento, o capital social da Companhia passou a ser de
R$8.500.000.000,00, dividido em 646.586.060 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.

(iii)

Bonificação de ações: O aumento de capital foi efetivado com a bonificação de 323.293.030
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas aos acionistas, na
proporção de 1 nova ação para cada 1 ação de que forem titulares nesta data, correspondendo
a um percentual de bonificação de 100,00%. A bonificação beneficiará a todos os acionistas
proporcionalmente à sua participação acionária na Companhia, sem qualquer diluição. As
ações em tesouraria também serão bonificadas, na mesma proporção de bonificação aplicável
aos acionistas.

(iv)

Data-base: As ações bonificadas serão atribuídas aos acionistas registrados nesta data, de
forma que as ações da Companhia serão negociadas ex-bonificação a partir de 21.10.2021.
As ações bonificadas serão creditadas aos acionistas até 25.10.2021.

(v)

Direito das ações bonificadas: As ações bonificadas são de mesma espécie e classe das ações
ordinárias atualmente emitidas pela Companhia e conferirão aos seus titulares os mesmos

direitos e vantagens das ações ordinárias atualmente emitidas pela Companhia, a partir da
data em que forem creditadas aos acionistas.
(vi)

Custo de aquisição: O custo de aquisição atribuído às ações é de R$ 12,37267626833 por
ação, para fins do artigo 10, da Lei n.º 9.249/1995, e do artigo 58, da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil n.º 1.585/2015.

(vii)

Frações de ações: Considerando que a proporção de bonificação será de 1 ação bonificada,
para cada 1 ação existente, não haverá frações de ações e não será necessário realizar
quaisquer procedimentos relacionados a frações de ações.

São Paulo, 20 de outubro de 2021.

Roberto de Souza Santos
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
PORTO SEGURO S.A. (“Company”) (PSSA3) informs that, at the Extraordinary General Meeting held
on this date, the Company's capital increase, in the amount of R$4,000,000,000.00, was approved, by
unanimous votes, through the capitalization of profit reserves, with the share bonus to shareholders,
pursuant to article 169 of the Brazilian Corporation Law, subject to the following conditions:
(i) Capitalization of reserves: the capital increase, in the amount of R$4,000,000,000.00, was
carried out through the capitalization of the total balance of the Reserve for Maintenance of Equity
Interests, in the amount of R$3,340,200,898.56, and part of the balance of the Legal Reserve, in
the amount of R$ 659,799,101.44.
(ii) Composition of capital stock: with the increase, the Company's capital stock is
R$8,500,000,000.00, divided into 646,586,060 common, registered, book-entry shares with no
par value.
(iii) Share bonus: The capital increase was carried out with the bonus of 323,293,030 common,
registered, book-entry shares with no par value, distributed to shareholders, in the proportion of
1 new share for each 1 share held in this date, corresponding to a bonus percentage of 100.00%.
The bonus will benefit all shareholders in proportion to their shareholding in the Company, without
any dilution. The shares held in treasury will also receive a bonus, in the same proportion as the
bonus applicable to shareholders.
(v) Bonus share rights: Bonus shares are of the same type and class as the common shares
currently issued by the Company and will grant their holders the same rights and advantages as
the common shares currently issued by the Company, from the date they are credited to
shareholders.

(vi) Acquisition cost: The acquisition cost attributed to the shares is R$ 12.37267626833 per
share, for the purposes of article 10, of Law No. 9249/1995, and article 58, of the Normative
Instruction of the Federal Revenue of Brazil No. 1.585/2015.
(vii) Fractional shares: Considering that the bonus proportion will be 1 bonus share, for every 1
existing share, there will be no fractional shares and it will not be necessary to carry out any
procedures related to fractional shares.
São Paulo, October 20, 2021.

Roberto de Souza Santos
Investor Relations Officer

