CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

FATO RELEVANTE

A CAIXA Seguridade Participações S.A. ("CAIXA Seguridade" ou a
"Companhia") comunica ao mercado em geral que firmou com a CNP
Assurances S.A. (“CNP”) acordo para a formação de uma nova sociedade que
explorará conjuntamente, até fevereiro de 2041, os ramos de seguros de vida e
prestamista e os produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa
Econômica Federal (“Balcão CAIXA”).
As partes assinaram nesta data os documentos finais para a nova parceria
exclusiva, que prevê a criação de uma Nova Holding, distinta da estrutura
existente na parceria atual, formatada por meio da Caixa Seguros Holding
(“CSH”). A nova parceria tem como prazo final a data de 13 de fevereiro de
2041.
No novo acordo, a CAIXA Seguridade terá 60% de participação no capital total
da Nova Holding, sendo proprietária de 49% das ações ordinárias da nova
companhia. A CNP terá 40% de participação, com 51% de ações ordinárias
Pela nova parceria a CNP pagará o valor de R$ 4,65 bilhões, sem qualquer
cláusula de performance para pagamento parcelado (earn-out).
A carteira existente (run-off) dos demais ramos continuará sendo administrado
pela CSH, podendo ser negociado com os novos parceiros.
A sociedade entre CAIXA Seguridade e CNP na CSH será mantida e a
companhia e suas subsidiárias poderão atuar no mercado de seguridade fora
do Balcão CAIXA (mar aberto), atuado neste canal sob novas marcas distintas
da marca “CAIXA”.
A nova parceria entre a CAIXA Seguridade e a CNP terá um maior nível de
governança, levando em consideração as novas regulamentações sobre
participações de empresas públicas e a relevância do investimento da CAIXA
Seguridade.
Como parte do novo acordo, a CNP concorda em liberar a exclusividade dos
demais ramos a partir da constituição das novas parcerias de cada um deles e
o início de suas respectivas operações. A CAIXA Seguridade espera finalizar,
ainda em 2018, o processo para escolha de Parceiros Estratégicos que atuarão
no Balcão CAIXA para a exploração da comercialização de produtos nos ramos
de seguros habitacional, auto e riscos patrimoniais e diversos, além de
consórcios, o que representa o primeiro passo na constituição destas novas
parcerias.

Nesta mesma data, a CAIXA Seguridade e Wiz Soluções e Corretagem de
Seguros S.A. (“Wiz Soluções”) assinaram acordo para a formalização da
exclusividade da Wiz Soluções nas atividades de corretagem Balcão CAIXA,
até 13 de fevereiro de 2021, nos mesmos níveis de atuação e de
comissionamento existentes hoje e para toda e qualquer parceria formatada até
esta data.
A CAIXA Seguridade também fará processo competitivo para a escolha de um
prestador de serviços para atuar a partir de 2021, que executará atividades de
corretagem ou co-corretagem no Balcão CAIXA, conforme comunicado ao
mercado no dia 09 de agosto de 2018.
Adicionalmente, informamos que o fechamento da nova parceria com a CNP
está sujeita a diversas condições, incluindo as aprovações dos órgãos
regulatórios (ex SUSEP, Bacen e CADE).
Comunicaremos ao mercado oportunamente sobre a evolução dos assuntos
relacionados a essa nova parceria e correlatos.

Brasília, 29 de Agosto de 2018

Thiago Souza Silva
Diretor de Administração, Finanças e Relacionamento com Investidores
CAIXA Seguridade Participações S.A.

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

MATERIAL FACT
CAIXA Seguridade Participações S.A. ("CAIXA Seguridade" or "Company")
announces to the market that it has entered into an agreement with CNP
Assurances S.A. (“CNP”) for the incorporation of a new company that will jointly
explore, until February 2041, life and credit life insurance lines and private
pension plans (vida, prestamista and previdência), in Caixa Econômica
Federal’s distribution network (“CAIXA’s Network”).
Today the parties have executed the final documents for the new exclusive
partnership, which envisages the incorporation of a New Holding, distinct from
the structure of the current partnership, carried out through Caixa Seguros
Holding (“CSH”).
The term of new partnership is until February 13th, 2041.
According to the new agreement, CAIXA Seguridade will hold 60% of the
economic rights of the New Holding, owning 49% of the voting shares of the
new company. CNP will hold 40% of the economic rights, with 51% of the voting
shares.
As part of the new partnership, CNP will pay the amount of R$ 4.65 billion,
without any performance clause to be paid in installments (earn-out).
CSH will continue managing the existing portfolios (run-off) of the other lines of
business, being able to negotiate it with new partners.
The partnership between CAIXA Seguridade and CNP Assurances in CSH will
be maintained and the company and its subsidiaries may operate in the
insurance and pension markets outside the Caixa network (open sea), using
new trademarks instead of the “CAIXA” trademark.
The new partnership between Caixa Seguridade and CNP shall have a greater
level of governance that takes into consideration the new legal framework
applicable to participations held by state-controlled entities and the significance
of Caixa Seguridade’s investment in the new partnership.
As part of the new agreement, CNP agrees to waive its exclusivity rights
regarding the other lines of business as from the incorporation and
commencement of operations of the respective new partnerships regarding
each of those lines of business. CAIXA Seguridade expects to finalize in 2018
the choice of Strategic Partners that will operate on CAIXA’s network for the
exploitation of products related to mortgage insurance (seguro habitacional),
auto and P&C, in addition to letters of credit (consórcio), which represents the
first step in the formation of the new partnerships.

Today, CAIXA Seguridade and Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
(“Wiz Soluções”) have also entered into an agreement in order to formalize Wiz
Soluções’ exclusivity on the brokerage activities in CAIXA’s network until
February 13th, 2021, in the same levels of operations and commissioning
currently in force and for every partnership held until this date.
CAIXA Seguridade will also make a bidding process in order to choose one
service provider to perform, as from 2021, brokerage activities or co-brokerage
in CAIXA’s network, in accordance to its communication to the market of August
9th, 2018.
Additionally, we inform that the closing of the new partnership with CNP is
subject to various conditions precedent, including approvals by certain
authorities (i.e. SUSEP, BACEN and CADE)
The market will be further informed about the development of the matters
regarding to this new partnership and other related subjects
Brasília, August 29th, 2018

Thiago Souza Silva
CFO
CAIXA Seguridade Participações S.A.

