#somosItaúsa

Venha com a gente
construir o futuro
Está chegando a data do Panorama Itaúsa 2021,
marcado para 28/09, às 10h, com transmissão ao
vivo pelo nosso canal no YouTube. Nessa edição,
vamos falar sobre as ações que escolhemos hoje e
que nos ajudam a construir o futuro que queremos.
O nosso evento é totalmente digital, interativo e
gratuito. Por isso, queremos contar com a sua
participação. Tem uma dúvida sobre a Itaúsa e os
seus negócios? Acesse o site Panorama Itaúsa
(panorama.itausa.com.br), inscreva-se e envie sua
pergunta por escrito ou por vídeo. Os presidentes da
holding, do Itaú Unibanco, da Alpargatas, Dexco e
Copa Energia poderão respondê-la durante o evento.
INSCREVA-SE AQUI

Você é nosso convidado
O presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, tem
uma mensagem especial para você.
ASSISTA AQUI

Campanha publicitária mostra a
força da nossa marca
Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos
investidores e, para isso acontecer, acreditamos na
importância de reforçar a divulgação das marcas
que compõem nosso portfólio e dão força à nossa
holding no mercado de ações brasileiro. É por isso
que lançamos a campanha publicitária institucional
“Grandes marcas, grande história, grande futuro”,
que está sendo veiculada na TV, nos canais digitais
e na mídia impressa.

SAIBA MAIS

#ESG

Itaúsa integra o selo FTSE4Good pelo 2º
ano consecutivo
Estamos integrando, pelo segundo ano consecutivo, o índice
FTSE4Good, da Bolsa de Valores de Londres, reconhecido como
um dos mais importantes em âmbito internacional na área de
sustentabilidade. Ele mede o desempenho de empresas de
capital aberto que se destacam em suas práticas socioambientais
e de governança corporativa. Essa conquista representa o nosso
compromisso com a transparência, gestão e conduta ética dos
negócios, o aprimoramento da performance sustentável e a
responsabilidade corporativa.
Além do FTSE4Good, integramos há mais de uma década outros
índices ligados à Sustentabilidade Corporativa, como o DJSI
(Dow Jones Sustainability Index), da Bolsa de Nova Iorque, o ISE
(Índice de Sustentabilidade Empresarial) e o ICO2 (Índice
Carbono Eficiente), ambos da B3, e o CDP (antigo Carbon
Disclosure Project). A Itaúsa foi uma das empresas a conquistar o
Prêmio LIDE B3 de Sustentabilidade Empresarial, em 2020.

Itaú Unibanco destina R$ 400 bi
para iniciativas ESG
O Itaú Unibanco quer promover o desenvolvimento de
uma economia mais sustentável, verde e inclusiva. Para
isso, firmou o compromisso de contribuir com R$ 400
bilhões, até 2025, a iniciativas de negócios que
contemplem esse propósito dentro de três áreas de
atuação: concessão de crédito para seis grandes
setores de impacto positivo, como serviços de energia,
saúde e educação; estruturação de operações de
mercado de capitais com selo ESG; e produtos
sustentáveis para o varejo, como financiamento de
carros elétricos, painéis solares e microcrédito. A
iniciativa reforça o papel da instituição de ser um dos
principais agentes de transformação econômica e
social no País.
CONFIRA MAIS DETALHES

#nossoportfólio

XPart
Marcadas assembleias para
definir incorporação da XPart
pela XP
Estamos avançando no processo de reorganização
societária envolvendo o investimento do Itaú
Unibanco na XP. Obtivemos aprovação do Federal
Reserve (FED – banco central norte-americano)
para efetivar a cisão da participação detida pelo
banco na XP, resultando na criação da XPart em
31/05, empresa que possui como ativo 40,5% do
capital da XP Inc. Posteriormente, o Banco Central
do Brasil homologou a cisão do Itaú Unibanco. As
Assembleias Gerais Extraordinárias da XPart e da
XP, que vão deliberar sobre a incorporação da
XPart pela XP, serão realizadas no dia 1º/10.

Dexco e Alpargatas ingressam na
carteira do Ibovespa
As ações da Alpargatas (PN) e da Dexco (ON)
entraram na carteira do Ibovespa, principal índice e
benchmark do mercado de ações brasileiro, para o
período de setembro a dezembro. O movimento é
resultado da estratégia bem executada das
companhias nos últimos anos, reconhecida pelos
investidores na precificação de suas ações na bolsa,
com ampliação do valor de mercado, do número de
negócios e do volume financeiro transacionados por
elas. A Alpargatas é a empresa que há mais tempo
tem ações negociadas no País e a Dexco tem
ampliado, de forma significativa, sua visibilidade
junto aos investidores nos últimos anos.
LEIA MAIS

ACESSE E TIRE SUAS DÚVIDAS

#vocêinvestidor

Mercado de Capitais
Itaúsa

31.08.2021

30.07.2021

Quantidade de ações (em milhões)¹

8.411

8.411

--

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

11,58

11,35

2,0%

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

11,54

11,11

3,8%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)³

97.163

93.904

3,5%

Desconto de holding

24,2%

24,7%

-0,5 p.p

Fechamento do Índice Ibovespa

118.781

121.801

-2,5%

¹ Considera as ações em tesouraria.
² Considera a cotação ajustada por proventos.
³ Não considera ações em tesouraria. Considera cotação sem ajustes por proventos.
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