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RELATO

INTEGRADO
Acompanhe os destaques da holding em 2021
Falta pouco para o lançamento do Relato Integrado 2021. A divulgação ocorrerá no dia 31.03.2022 no nosso site e nas
nossas redes sociais, trazendo os principais destaques da atuação no período. Tivemos um ano excepcional em termos
de resultados operacionais, execução da estratégia de alocação eficiente de capital e evolução da governança. Vamos
apresentar o nosso desempenho nesses temas e em aspectos ambientais e sociais, além de abordar nosso modelo de
negócios, a diversificação do portfólio de investimentos, o aprimoramento da estrutura de governança e as
perspectivas para 2022.
Um dos principais destaques do Relato Integrado deste ano será a apresentação da nova matriz de materialidade,
pesquisa que aborda os dez temas estratégicos classificados como prioritários pelos diversos stakeholders da Itaúsa, e
que deverão ter o foco da holding nos próximos anos. Você também poderá conferir os grandes pontos do relato na
edição de abril da nossa newsletter.
Marque na agenda e fique bem-informado.

Itaúsa apresenta proposta não
vinculante para adquirir participação
acionária da CCR
Apresentamos, em conjunto com a Votorantim, proposta de oferta
não vinculante para aquisição da totalidade das ações detidas pela
Andrade Gutierrez na CCR, uma das maiores companhias de
concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina. Caso
a transação se concretize, passaremos a deter 10,33% do capital
total da CCR, com investimento integral de R$ 2,9 bilhões, que
poderão ser financiados com recursos próprios e/ou de terceiros.
O potencial investimento é mais um passo da holding na
diversificação em ativos do setor não financeiro, e reúne
características fundamentais da nossa estratégia de alocação
eficiente de capital.
SAIBA MAIS

#nossoportfólio

Itaúsa vende parte das ações da XP
Em linha com nossa decisão estratégica de reduzir a participação na XP, por se tratar de investimento não estratégico,
bem como pela necessidade de recompor o caixa da holding, em função dos recentes investimentos realizados, como
a aquisição de participação na Alpargatas pelo valor de R$ 799 milhões, vendemos 12 milhões de ações Classe A de
emissão da XP Inc. O montante negociado corresponde a 2,14% do capital total da XP, e gerou ganho de
aproximadamente R$ 1,8 bilhão, que impactará positivamente os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Itaúsa.
Após a negociação, passamos a deter 64.470.985 ações ordinárias Classe A de emissão da XP, equivalentes a 11,51% do
capital total e a 3,63% do capital votante.
SAIBA MAIS

Diretor de Tecnologia e
Inovação da Dexco fala sobre
investimentos na área
Por meio do aporte de R$ 100 milhões, a Dexco
potencializou a sua área de inovação com a
criação da DX Ventures, um fundo de corporate
venture capital destinado a investimentos em
startups e scale-ups. Desde o seu lançamento,
em 2021, foram três aportes, sendo o mais
recente em janeiro de 2022, na Brasil ao Cubo,
construtech voltada à construção modular
industrializada. Para detalhar essa estratégia de
investimentos, o Diretor de Tecnologia, Inovação
e Desenvolvimento dos Negócios da Dexco,
Daniel Franco, concedeu entrevista exclusiva
para a @Itaúsa.

Aegea Saneamento amplia
atuação no Nordeste
Vencedora da licitação promovida pela
Prefeitura de Crato, no Ceará, a Aegea
Saneamento passou a responder pela operação
de esgoto sanitário no município, beneficiando
mais de 133 mil pessoas. Serão investidos R$
250 milhões, conforme o contrato de concessão
de 35 anos, para levar esgoto tratado para 90%
da população, meta quase três vezes maior do
que os atuais 32,8%. O investimento vai
proporcionar mais saúde, emprego e renda
para a população, e maior preservação
ambiental.
CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES

ACESSE AQUI

Oferta de ações da Alpargatas capta R$ 2,5 bilhões
O toque da campainha na sede da bolsa de valores B3, em São Paulo, marcou a abertura da oferta de ações
subsequentes da Alpargatas no dia 24.02.2022. O ato simbolizou um momento histórico para a companhia, listada há
109 anos na bolsa brasileira e que realizou, pela primeira vez, uma operação de follow-on. A oferta de 37,5 milhões de
ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais totalizou R$ 2,5 bilhões à companhia. O capital obtido será
utilizado para financiar a operação de compra de 49,9% de participação na empresa Rothy´s, marca norte-americana
de calçados e roupas sustentáveis.
CONFIRA OS DETALHES

#vocêinvestidor

Declaração de JCP é antecipada
O Conselho de Administração da Itaúsa declarou
antecipadamente, no âmbito do dividendo
mínimo obrigatório do exercício de 2022, juros
sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de
aproximadamente R$ 1 bilhão, que serão pagos
até 29.12.2023. Terão direito a receber esse JCP os
acionistas que estavam na base acionária da
Itaúsa ao final do dia 24.03.2022. O valor bruto
será de R$ 0,11337 por ação, enquanto o líquido,
de R$ 0,0963645 por ação, considerando 15% de
retenção de Imposto de Renda na Fonte.

Novo canal esclarece dúvidas
dos investidores
Estamos lançando mais um canal para esclarecer as
dúvidas dos nossos investidores, tornando nossa
comunicação ainda mais próxima e direta. É o
Pergunte à Itaúsa, que, nesta primeira edição, conta
com o nosso time de Relações com Investidores
para responder às questões relacionadas ao Informe
de Rendimentos, que você vai precisar para fazer a
declaração do Imposto de Renda de 2021. Quer ter
sua dúvida respondida aqui? Envie sua pergunta
para relacoes.investidores@itausa.com.br.
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

Mercado de Capitais
Itaúsa

28.02.2022

31.01.2022

Variação

Quantidade de ações (em milhões)1

8.822

8.823

0,0%

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

10,15

10,30

-1,5%

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

10,02

10,19

-1,7%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)3

88.395

89.906

-1,7%

Desconto de holding

23,2%

22,8%

0,4 p.p.

Fechamento do Índice Bovespa

113.142

112.144

0,9%

Não considera as ações em tesouraria.
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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