SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2012.
Em 19.04.2012, às 10 horas, reuniu-se na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti
Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, e por meio de conferência
telefônica, o Conselho de Administração da Companhia, regularmente convocado, com a
presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
I) Aprovar alteração à Política de Dividendos da Companhia para que a administração da
Companhia adote, a partir de 2013, inclusive, dentro da proposta de destinação do lucro
líquido de cada exercício (2012, inclusive), uma distribuição de, no mínimo, 30% do lucro
líquido anual ajustado, nela compreendida o dividendo obrigatório de 25%. As
respectivas propostas de destinação do lucro líquido pela administração da Companhia
ficam sujeitas, em cada caso, à competente aprovação em Assembleia Geral Ordinária,
podendo ser revistas com base nos planos e necessidades da Companhia, considerados à
ocasião, tais como, entre outros, aquisições e investimentos relevantes e atendimento a
exigências regulatórias. Em qualquer caso, serão computadas em tais percentuais
eventuais distribuições de dividendos intermediários ou intercalares ou de juros sobre
capital próprio realizadas no curso do exercício em questão; II) Ratificar todas as demais
disposições da mencionada Política, inclusive a previsão de distribuição trimestral de
dividendos, e consolidar sua redação, conforme anexo I à presente ata.
Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros
presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente
ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2012.
Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Johannes Martinus Maria Boers,
Vice-presidente, Arthur John Kalita, Carlos Infante Santos de Castro, Guilherme Affonso
Ferreira, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre
Claude Perrenoud e Roberto Teixeira da Costa, Conselheiros.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
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