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Desempenho
tem evolução
no semestre

Homologado
aumento do
capital social

No primeiro semestre de 2013, a
Itaúsa registrou bons resultados. O
lucro líquido foi de R$ 2.397 milhões,
aumento de 4,6% em relação ao obtido
no mesmo período de 2012. O patrimônio líquido também cresceu e encerrou o semestre em R$ 31.257 milhões
(em 30 de junho do ano anterior havia
sido de R$ 30.742 milhões). Já a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio
líquido médio atingiu 15,7%.

O Conselho de Administração da Itaúsa
homologou, em 12 de julho de 2013, o
aumento do capital social, no montante
de R$ 900 milhões.
Foram emitidas 138.461.540 novas
ações escriturais, sem valor nominal, sendo 53.308.194 ordinárias e
85.153.346 preferenciais.
Os recursos obtidos serão destinados
ao reforço do capital de giro e à manutenção de adequado nível de liquidez.

PRESENÇA ENTRE OS
200 MAIORES GRUPOS
A Itaúsa foi destacada na
sexta posição entre os 200
maiores grupos empresariais
brasileiros, em ranking da revista
Exame Melhores & Maiores
2013, elaborado com base em
dados de 2012. A publicação
circulou no mês de julho.
A holding também figurou entre
as 500 maiores empresas do
mundo, segundo a publicação
Fortune Global 500. Foi uma das
oito empresas brasileiras citadas
e ocupou a 366ª posição.

Rentabilidade acumulada das ações supera Ibovespa e CDI
Tanto na perspectiva de curto prazo
(12 meses) como de longo prazo (dez
anos), o investimento em ações da Itaúsa
superou a rentabilidade obtida pelo
Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) e a evolução do Índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (Ibovespa).

No período de dez anos, entre 30 de
junho de 2003 e 28 de junho de 2013,
a evolução é de 24,98% na hipótese
de reinvestimento de dividendos e de
19,80%, sem reinvestimento. No mesmo
período, a variaçãodo Ibovespa foi de
13,85% e do CDI, de 12,76%.

No acumulado de 12 meses, a valorização das ações da Itaúsa alcançou12,42%,
na hipótese de reinvestimento de dividendos, ou 8,11%, sem reinvestimento.
No mesmo período, o Ibovespa registrou
retração de 12,69% e o CDI apresentou
variação de 7,20%.

Valorização das ações preferenciais – ITSA4
Evolução de R$ 100 investidos em 30 de junho de 2003 até 28 de junho de 2013
Valorização média anual em reais
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Em linha com a estratégia de maior crescimento em receitas de serviços, foi
anunciada em maio a compra da Credicard por R$ 2,8 bilhões, que reforça a
liderança do Itaú Unibanco no mercado de cartões de crédito. O lucro líquido
somou R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2013, apresentando aumento
de 12,8% sobre o mesmo período do ano anterior, com retorno anualizado de
19,1%. Em 30 de junho de 2013, a carteira de crédito total alcançou o saldo de
R$ 468,1 bilhões, crescimento de 8,0% em relação ao mesmo período de 2012.
O índice de inadimplência total das operações vencidas acima de 90 dias
atingiu 4,2%, o menor nível desde 2010.

Apesar do cenário econômico menos favorável, as divisões Madeira e Deca
apresentaram expansão de volumes e receitas, reflexo do melhor mix de venda.
As expedições de painéis cresceram 2,5% em relação ao primeiro semestre
de 2012 e a receita líquida evoluiu 15,4%. Em louças e metais sanitários, os
volumes foram 13,6% maiores e a receita líquida expandiu-se 21,2%. A receita
líquida consolidada somou R$ 1.846 milhões no período, variação de 19,3%. O
EBITDA ajustado recorrente atingiu R$ 580 milhões, expansão de 30,1%, com
margem de 31,4%. O lucro líquido totalizou R$ 280 milhões, evolução de 51,4%
e retorno sobre o Patrimônio Líquido de 13,5%.

A receita líquida evoluiu 12,8%, para R$ 476 milhões, reflexo de um mix de venda
de maior valor agregado, enquanto a expedição física recuou 3% no período.
No mercado interno, o volume manteve-se praticamente estável (-1%) e a
alta da receita foi de 17%, enquanto houve retração de 17% em volume e 10%
em receita de exportações, devido à fraca demanda internacional. O EBITDA
ajustado totalizou R$ 42,5 milhões e a margem EBITDA ajustada foi de 8,9%. No
semestre, o lucro líquido de R$ 20,6 milhões decorreu basicamente do efeito da
evolução dos processos tributários conhecidos como semestralidade do PIS
07/70. Se desconsiderados esses efeitos, o lucro líquido seria de R$ 4,3 milhões.

Em 15.05.2013, a Itautec firmou parceria estratégica com a Oki Electric Industry
Co. Ltd., nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de
serviços. A Oki comprará 70% das respectivas participações em empresa já
constituída, por aproximadamente R$ 100 milhões. A Itautec decidiu desativar
paulatinamente a Unidade de Computação, sem qualquer prejuízo ao
cumprimento integral de todos os contratos e obrigações. No primeiro semestre
de 2013, a Companhia registrou receita líquida de R$ 597,5 milhões, com redução
de 25,5% em relação ao primeiro semestre de 2012, e resultado líquido negativo
de R$ 273,8 milhões, em razão dos efeitos do reposicionamento estratégico.
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