#somosItaúsa

SAVE THE DATE:
15.2.2022
Acompanhe a nossa divulgação de resultados
O presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, vai apresentar os principais números de 2021 e do quarto trimestre. A
teleconferência é aberta ao público e você pode se cadastrar para participar. Fique atento às nossas divulgações para
conferir a agenda, se cadastrar e receber o link de acesso.

Participe dos nossos eventos
Se você não quer perder nenhum evento da Itaúsa em 2022, confira o nosso
calendário e marque na sua agenda. Em www.itausa.com.br/Agenda, é
possível baixar a programação anual e exportar os eventos para a sua
agenda do Gmail ou do Outlook. É mais uma oportunidade para você ficar
por dentro do que acontece na holding e, para nós, é o jeito de sermos ainda
mais transparentes com nossos investidores.
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#ESG

Dentre as mais bem avaliadas no nível de risco ESG
Recentemente, a Sustainalytics, um dos principais provedores de avaliação de riscos ESG para investidores institucionais de
equity e dívida, emitiu seu relatório anual de avaliação, no qual fomos classificados como uma empresa de baixo risco. A
Itaúsa já era considerada um investimento de baixo risco ESG no setor de finanças diversificadas no mercado global, mas os
aprimoramentos nas políticas da companhia e avanços na comunicação realizados ao longo de 2021 contribuíram com a
redução de 2,4 pontos do nível de risco, e a Itaúsa atingiu uma avaliação de 11,5 pontos. O rating geral de riscos é resultante
de uma avaliação ESG que pondera dois fatores: gestão dos riscos e reputação na mídia. Esse reconhecimento pela
Sustainalytics reforça nosso compromisso de continuar buscando mitigar riscos inerentes aos negócios aos quais estamos
expostos e ser uma empresa responsável para alocação de capital.

Itaúsa, Dexco e Itaú Unibanco
integram o ICO2 da B3

Alpargatas e Itaú Unibanco
entram no novo IGPTW B3

Nosso compromisso com a transparência de emissões
de gases de efeito estufa resultou, mais uma vez, na
nossa participação no Índice Carbono Eficiente (ICO2)
da B3 para o período de janeiro a abril de 2022. O
reconhecimento é compartilhado por Itaú Unibanco e
Dexco, empresas do portfólio que também foram
selecionadas para compor a carteira no período.

A primeira carteira do novo Índice GPTW B3 traz a
Alpargatas e o Itaú Unibanco em sua composição. As 45
integrantes foram anunciadas em 4.1.22, enquanto o
novo indicador do mercado financeiro foi lançado em
outubro passado, como resultado da parceria entre a
bolsa de valores B3 e a consultoria global Great Place To
Work. O foco são as empresas que se destacam pelas
melhores práticas no mercado de trabalho.

SAIBA MAIS
CONFIRA OS DETALHES

#nossoportfólio

Venda de participação na Osklen é concluída
A Alpargatas anunciou que foi concluída a venda da sua participação na marca
Osklen, correspondente a 60% do capital social, ao Grupo DASS, que tem os
direitos sobre as marcas Fila e Umbro no Brasil. A Osklen foi avaliada em R$ 400
milhões, e a transação envolve o pagamento de uma parte fixa de R$ 300
milhões, dividida em três parcelas, e uma variável de até R$ 100 milhões, cujo
pagamento vai ocorrer nos períodos de 2022 e 2023, de acordo com o
desempenho da marca. A operação está alinhada ao planejamento estratégico
da Alpargatas, que prevê o crescimento orgânico da companhia, por meio da
expansão da Havaianas, e inorgânico, por meio de novas marcas, novos
produtos e novas soluções digitais. O fechamento da operação está sujeito,
ainda, à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

#vocêinvestidor

Frações de ações da Itaúsa serão vendidas
Na operação de bonificação em ações da Itaúsa, anunciada em dezembro passado, comunicamos que a distribuição das
novas ações aos acionistas com base na posição acionária final de 20/12/2021 seria feita em números inteiros. Assim, a
cada 20 ações, uma nova ação da mesma espécie possuída (ITSA3 ou ITSA4) foi dada ao investidor. Mas aqueles que
tiverem frações de ações em contas da mesma titularidade em corretoras distintas e que, unificadas, resultem 1 ação da
mesma espécie ainda poderão transferi-las para uma das corretoras de preferência até o dia 26/01/22. Após esse período,
as sobras resultantes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores.
Posteriormente, o valor obtido será distribuído proporcionalmente aos titulares dessas frações, em data a ser informada.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de Relações com Investidores pelo e-mail:
relacoes.investidores@itausa.com.br.

Mercado de Capitais
Itaúsa

30.12.2021

30.11.2021

Variação

Quantidade de ações (em milhões)1

8.823

8.403

5,0%

Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R$2

9,30

9,20

1,1%

Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R$2

8,93

9,16

-2,6%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)3

78.789

81.255

-3,0%

Desconto de holding

21,2%

23,4%

-2,2 p.p.

104.822

101.915

2,9%

Fechamento do Índice Bovespa
1

Não considera as ações em tesouraria.

2

Considera a cotação ajustada por proventos.

3

Não considera ações em tesouraria. Considera a cotação da ação mais líquida (ITSA4), sem ajustes por proventos.
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