CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Itaúsa, Itaú Unibanco e Duratex compõem novamente o Índice de
Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE)
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) tem a satisfação de
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi pelo 13º ano consecutivo
selecionada para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3
para 2020. A Companhia destaca ainda que o Itaú Unibanco (pelo 15º ano) e a Duratex
(pelo 12º ano consecutivo), empresas do conglomerado Itaúsa, também figuram na seleta
lista do índice.
A nova carteira reúne 36 ações de 30 companhias, representando 15 setores que somam
R$ 1,64 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 37,62% do valor de mercado total das
companhias com ações negociadas na B3 (em 26/11/2019). Esta nova carteira vigorará de
6 de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021.
O ISE reflete o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com os melhores
desempenhos em todas as dimensões que medem sustentabilidade empresarial.
Seus objetivos são funcionar como uma referência para o investimento socialmente
responsável e atuar como indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro.
A participação no ISE reflete o compromisso de longo prazo da Itaúsa, do Itaú Unibanco e
da Duratex com a conduta ética dos negócios, cumprimento da legalidade, governança
corporativa e responsabilidade social, cultural e ambiental.
Acreditamos que este compromisso é fator determinante para mantermos nos próximos
anos o crescimento sustentável das nossas companhias, direcionado para criação de valor
para nossos acionistas e para a sociedade.
São Paulo (SP), 3 de dezembro de 2019.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Itaúsa, Itaú Unibanco and Duratex again selected as components of
B3’s Corporate Sustainability Index (ISE)
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” or “Company”) is pleased to inform its
shareholders and the market in general that for the 13th consecutive year was selected to
be part of B3's Corporate Sustainability Index (ISE) portfolio for 2020. The Company also
points out that Itaú Unibanco (for the 15th year) and Duratex (for the 12th consecutive
year), companies of the Itaúsa conglomerate, are also on the select list of the index.
The new portfolio is made up of 36 shares of 30 companies, representing 15 sectors with
an aggregate market value of R$ 1.64 trillion, equivalent to 37.62% of the total market
capitalization of B3 listed companies (as of November 26, 2019). The new portfolio will be
effective from January 6, 2020 through January 1st, 2021.
The Corporate Sustainability Index (ISE) reflects the return on a portfolio of shares of
companies with the best corporate sustainability performance in all its dimensions.
The ISE’s objectives are to serve as a benchmark for socially responsible investments
and to act as a catalyst for good practices in the Brazilian business métier.
The participation of Itaúsa, Itaú Unibanco and Duratex in the ISE reflects their long-term
commitment to ethical business conduct, legal compliance, corporate governance and
social, cultural and environmental responsibility.
We believe that this commitment is critical to maintaining, over the next few years, our
companies’ sustainable growth, directed for creating value for both our shareholders and
the society.
São Paulo (SP), December 3, 2019.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Investor Relations Officer

