#vocêinvestidor

Acionistas da Itaúsa recebem bonificação
No mercado de ações brasileiro, há três formas de distribuir os lucros das companhias: por meio de dividendos, juros sobre
capital próprio (JCPs) e bonificação em ações. Os dois primeiros você conhece ou já recebeu da Itaúsa. Neste mês, anunciamos
a bonificação, em que novas ações da empresa serão distribuídas gratuitamente aos acionistas que tinham papéis da holding
no final do dia 20.12.2021. Para isso, emitimos 420,5 milhões de novas ações, aumentando o capital da Itaúsa em R$ 7,9
bilhões, passando para R$ 51,4 bilhões. Essa maior quantidade de papéis em circulação gera mais negócios e maior volume
financeiro para a holding, resultando na criação de valor aos acionistas. Vale destacar que as novas ações distribuídas aos
investidores farão jus ao recebimento de JCPs ou dividendos declarados a partir de 13.12.2021.
CONFIRA

Pagamento adicional de JCP
é anunciado
Os acionistas que tiverem ações no final do dia 14.01.2022
terão direito a receber rendimentos adicionais referentes a
juros sobre capital próprio (JCP). O pagamento será realizado
até 29.04.2022, no valor de R$ 0,13334 por ação, com
retenção de Imposto de Renda na fonte. Assim, os juros
líquidos por ação serão de R$ 0,113339.

Mercado de Capitais
Itaúsa

30.11.2021

29.10.2021

Variação

Quantidade de ações (em milhões)1

8.403

8.403

-

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

9,69

10,15

-4,5%

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

9,65

10,07

-4,2%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)3

81.255

86.129

-5,7%

Desconto de holding

23,4%

22,3%

1,1 p.p.

Fechamento do Índice Ibovespa

101.915

103.501

-1,5%

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.
1

2

#nossoportfólio

Alpargatas investe R$ 2,7 bi na
americana Rothy´s
Mais um passo foi dado para tornar a Alpargatas uma plataforma
global de marcas ícones no setor de calçados. A companhia divulgou
o investimento de US$ 475 milhões (o equivalente a quase R$ 2,7
bilhões) na aquisição de 49,9% da Rothy´s, marca nativa digital de
calçados sustentáveis sediada em São Francisco (EUA). Para financiar o
negócio, o CEO da Alpargatas, Beto Funari, conta que será feita a
emissão de ações, cujos detalhes ainda serão definidos. “Estamos
considerando que é um aporte em uma companhia de alto
crescimento e em moeda forte”, afirma.
SAIBA MAIS

Dexco amplia portfólio com
aquisição da Castelatto

Itaúsa vende fatia de
participação na XP por R$ 1,2 bi

Com foco no segmento premium, a Castelatto Pisos
e Revestimentos é a nova aquisição da Dexco,
anunciada em 21.12.21. De acordo com o presidente
da Dexco, Antonio Joaquim de Oliveira, “esse
movimento é mais um passo na materialização do
nosso propósito de oferecer Soluções para Melhor
Viver, com inovadores estilos para nossos clientes e
consumidores”. A Castelatto está localizada na
cidade de Atibaia (SP), e tem capacidade de
produção de 7,5 milhões de peças por ano de pisos
e revestimentos de concreto arquitetônico. Atuam
na empresa 238 colaboradores.

Concluímos, no dia 14.12.2021, a venda de 7,8 milhões de
ações Classe A da XP Inc. pelo valor de R$ 1,2 bilhão. Essa
fatia de participação corresponde a 1,39% do capital social
da XP Inc. “A alienação é resultado da decisão estratégica
da companhia de diversificar seu portfólio em ativos do
setor não financeiro, bem como da busca contínua pela
melhor alocação de seu capital”, afirma Alfredo Setubal,
presidente da Itaúsa. Com a operação, passamos a deter
13,67% do capital social da XP e 4,30% do capital votante,
o que mantém os termos e as condições do Acordo de
Acionistas da XP, como o direito da Itaúsa de indicar
membros ao Conselho de Administração e ao Comitê de
Auditoria da XP. O ganho dessa operação vai gerar um
resultado positivo no quarto trimestre da holding de
aproximadamente R$ 900 milhões.

#ESG

Índices reconhecem nossa
agenda de sustentabilidade
Nossa trajetória de compromisso com a agenda
de sustentabilidade ambiental, social e de
governança corporativa (ESG) foi mais uma vez
reconhecida por importantes instituições
nacionais e internacionais. A B3, bolsa de valores
do Brasil, anunciou que seguimos integrando a
carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) 2022, assim como as nossas investidas Itaú
Unibanco e Dexco.
VEJA MAIS DETALHES

Evento aborda boas práticas
corporativas
A conduta ética é uma prioridade na
Itaúsa, considerada essencial para a
sustentabilidade do nosso negócio e para
mantermos a nossa governança forte. Por
isso, promovemos a Semana de Boas
Práticas, voltada aos nossos colaboradores,
com o tema “Aprender sempre é a melhor
atitude”. A atividade abordou questões
relevantes para nós, como ética e
integridade, segurança cibernética e
gestão de crise.
LEIA MAIS

#somosItaúsa

Relembre os principais fatos que marcaram nosso ano
Fechamos um ciclo de muitas conquistas em 2021, e convidamos você a rever o que vivemos. Um dos importantes avanços
foi estarmos mais próximos dos nossos investidores. Para isso, ampliamos nossos canais de comunicação, tornando esse
fluxo mais ágil e transparente. Confira a nossa retrospectiva, abaixo, e acesse aqui as informações completas.

Destaques 2021
FEV
Novo site da Itaúsa

1º selo FTSE4Good (Bolsa de Londres)
Anúncio do Programa de
Recompra de Ações

Índice Carbono Eficiente (B3)

ABR
Relato Integrado 2020

Novo canal no Instagram

Eleição de três
conselheiros independentes

MAI
Cisão Itaú Unibanco – XP

Criação da XPart

Criação de três comitês para assessorar
o Conselho de Administração

JUL
1º Great Place to Work (GPTW)

Duratex muda para Dexco

Aquisição da Aegea Saneamento

AGO
Lançamento da campanha institucional

Nova newsletter @Itaúsa

Criação do 4º comitê de apoio ao
Conselho de Administração

Copa Energia integra Copagaz e Liquigás

SET
Panorama Itaúsa 2021

Minidocumentário sobre ESG

OUT
Incorporação da XPart

NOV
Dow Jones Sustainability World Index

3ª Semana de Boas Práticas

DEZ
Cisão da IUPAR na XP

ISE 2022 (B3)

Em 2022, nos vemos por aqui com muito mais novidades pra você!

www.itausa.com.br

