Release de imprensa
BB SEGURIDADE ALCANÇA LUCRO LÍQUIDO DE R$ 1,2 BI NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE 2022


Resultado é 21% superior ao mesmo período de 2021, alcançando a marca de melhor primeiro trimestre de
toda a história da companhia

Mantendo o movimento de superação de adversidades e incremento de resultado financeiro e operacional, a BB
Seguridade abriu o ano de 2022 com aumento de 20,7% em seu lucro líquido, considerando o resultado acumulado até
março, totalizando R$ 1,2 bi.
O resultado teria sido ainda melhor, não fossem os R$ 2,2 bi em sinistros avisados do seguro agrícola no 1T22, em função
do efeito climático La Niña, que impactou as culturas de soja e milho do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
O resultado financeiro consolidado, líquido de impostos, de todo o conglomerado - BB Seguridade e de suas investidas
– cresceu 258,9% em relação ao mesmo período de 2021, representando 19,7% do lucro líquido total. A elevação da
taxa média Selic e a expansão do saldo médio de ativos em quase todas as empresas foram os principais motivos que
levaram a esse aumento. Mesmo com o grande volume de perdas avisadas no seguro agrícola, o resultado operacional
não decorrente de juros (ex-holdings) cresceu 7,7% no período comparado, demonstrando mais uma vez a resiliência
do modelo de negócios da companhia.

Destaques:


Seguros: R$ 2,8 bi em prêmios emitidos, crescimento de 19% em relação ao 1T21

Os prêmios emitidos cresceram 19% e superaram o intervalo de estimativas do guidance, graças aos seguros rurais
(+44,9%), ainda em função da alta nos custos de produção e da contratação de custeio para a safra de inverno. As demais
modalidades também apresentaram forte crescimento com: vida (+8,4%), suportado pelas renovações anuais de
apólices; e residencial (+31,4%) e empresarial/massificados (+13,7%), ambos impulsionados por um melhor desempenho
de vendas novas. O volume de sinistros decorrente de casos de Covid-19 reduziu 83,3% em relação ao mesmo período
de 2021, tendo registrado o montante de R$ 42,4 milhões. A principal causa para essa redução foi o aumento da cobertura
vacinal da população, o que fez com que a elevação no número de infecções no início do ano decorrentes da variante
Ômicron não refletisse em aumento de óbitos na mesma proporção no país.


Previdência: com 21% de crescimento e volume de R$ 13 bi, captação bruta tem o melhor resultado em um
primeiro trimestre

Em previdência, a captação bruta teve incremento de 21% em relação aos três primeiros meses de 2021, atingindo a
marca de R$ 13 bi, maior volume para um primeiro trimestre da série histórica. A alocação de ativos sob gestão de planos
PGBL e VGBL em fundos multimercado encerrou o primeiro trimestre representando 32,5% do total das reservas,
mantendo patamar semelhante ao do final de 2021 (+18,2 p.p. em 12 meses | +0,7 p.p. sobre dez/21). A taxa média de
gestão anualizada atingiu 1,03%, equivalente a um incremento de 0,02 p.p. no comparativo com o 1T21.


Capitalização: arrecadação sobe 25% e reverte movimento de queda registrado em 2021

A arrecadação com títulos de capitalização teve alta de 25%, o que se justifica pelo maior ticket médio dos títulos de
pagamento único. No 1T22, o lucro líquido da operação de capitalização cresceu 10,0% em relação aos três primeiros
meses de 2021, totalizando R$53,2 mi, suportado pelo aumento da margem financeira, em função da alta na taxa média
Selic.


Planos odontológicos: aumenta o volume de vendas realizadas em canais digitais

Dando continuidade ao crescimento das vendas realizadas em meios digitais, a Brasildental registrou mais de 60% de suas
vendas nessa modalidade de comercialização no 1T22. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 36%.
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BB SEGURIDADE ACHIEVES NET INCOME OF R$ 1.2 BI IN THE FIRST THREE MONTHS OF 2022


Result is 21% higher than the same period in 2021, reaching the mark of the best first quarter in the entire
history of the company

Keeping the movement of overcoming adversities and increasing financial and operating results, BB Seguridade opened
the year 2022 with a 20.7% increase in its net income, considering the accumulated result until March, totaling R$ 1.2
billion.
The result would have been even better had it not been for the R$ 2.2 billion in agricultural insurance claims reported in
1Q22, due to the La Niña weather effect, which impacted soybean and corn crops in Rio Grande do Sul, Paraná and Mato
Grosso do Sul.
The consolidated financial result, net of taxes, of the entire conglomerate - BB Seguridade and its investees - grew
258.9% compared to the same period in 2021, representing 19.7% of total net income. The increase in the average Selic
rate and the expansion of the average balance of assets in almost all companies were the main reasons that led to this
increase. Even with the large volume of losses reported in agricultural insurance, non-interest operating income (exholdings) grew 7.7% in the compared period, once again demonstrating the resilience of the company's business model.

Highlights:


Insurance: R$ 2.8 billion in premiums written, 19% growth compared to 1Q21

Premiums written grew 19% and outperformed estimates provided in the guidance, thanks to rural insurance (+44.9%),
still due to higher agricultural inputs’ costs and the higher amount of working capital loans contracted to finance the
winter crop. The other segments also showed strong growth: in life (+8.4%), supported by annual policy renewals; and
in home (+31.4%) and corporate/massified (+13.7%), both driven by a better performance in new sales. The volume of
claims arising from Covid-19 cases decreased by 83.3% compared to the same period in 2021, having recorded the
amount of R$ 42.4 million. The main cause for this reduction was the increase in vaccination coverage of the population,
which meant that the increase in the number of infections at the beginning of the year resulting from the Omicron variant
did not reflect an increase in deaths in the same proportion in the country.


Pensions: with 21% growth and volume of R$ 13 billion, contributions had the best result in a first quarter

In pension plans segments, contributions increased by 21% compared to the first three months of 2021, reaching the
mark of R$ 13 billion, the highest volume for a first quarter of the historical series. The allocation of assets under
management of PGBL and VGBL plans into multimarket funds ended the first quarter representing 32.5% of total
reserves, sustaining virtually the same level as of 2021 year-end (+18.2 p.p. in 12 months | +0.7 p.p. over Dec/21). The
average annualized management fee reached 1.03%, equivalent to an increase of 0.02 p.p. compared to 1Q21.


Premium Bonds: collection rises 25% and reverses the downward movement registered in 2021

The collection with premium bonds rose 25%, which is justified by the higher average ticket of unique payment bonds.
In 1Q22, net income from premium bonds operations grew 10.0% compared to the first three months of 2021, totaling
R$53.2 million, supported by the increase in the financial margin, due to the spike of the average Selic rate.


Dental plans: increase in the volume of sales made through digital channels

Continuing the growth in sales made through digital channels, Brasildental recorded more than 60% of its sales in this
type of commercialization in 1Q22. In the same period of last year, this percentage was 36%.
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