CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Itaúsa e seus acionistas controladores doarão R$ 100 milhões
para combater os efeitos do coronavírus no Brasil
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, com o
objetivo de apoiar atividades da saúde pública e contribuir no combate à pandemia do
coronavírus (COVID-19), aprovou a doação de R$ 50 milhões à aliança “Todos pela Saúde”.
Adicionalmente, os acionistas controladores da Itaúsa, membros das Famílias Setubal e
Villela, também doarão R$ 50 milhões à mesma aliança.
A “Todos pela Saúde”, criada em abril com a doação de R$ 1 bilhão pelo Itaú Unibanco
Holding S.A., empresa investida da Itaúsa, atua por meio de quatro eixos: (i) Informar
(esclarecimento da população e treinamento para uso de equipamentos), (ii) Proteger (compra
de equipamentos de proteção e prevenção, como máscaras, e uso de telemedicina), (iii)
Cuidar (compra de testes e equipamentos hospitalares, construção de hospitais de campanha
e novos leitos de UTI) e (iv) Retomar (investimento no preparo da sociedade para retorno à
normalidade). Os recursos do projeto são geridos por um grupo de especialistas de diversos
setores da saúde. Mais detalhes estão disponíveis no website https://www.todospelasaude.org/.
A Administração da Companhia e seus acionistas controladores, cientes de seus papéis na
sociedade e em linha com seus valores empresariais e sociais, acreditam que essas doações
reforçam o compromisso com as pessoas e com o País neste momento, que pede por ação e
solidariedade, e expressam seu desejo de poder contribuir, em nome de seus quase 700 mil
acionistas, no combate à pandemia e com redução de seus impactos na sociedade.
São Paulo (SP), 19 de maio de 2020.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

CNPJ 61.532.644/0001-15
A Publicly Listed Company

NOTICE TO THE MARKET
Itaúsa and its controlling shareholders to donate R$ 100 million
to fight coronavirus effects in Brazil
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” or “Company”) announces to its shareholders
and the market in general that the Company's Board of Directors, in order to support public
health activities and contribute to the fight of coronavirus pandemic (COVID-19), has approved
the donation of R$ 50 million to the “Todos pela Saúde” (All for Health) alliance. In addition,
the controlling shareholders of Itaúsa, members of the Setubal and Villela Families, will also
donate R$ 50 million to the same alliance.
“Todos pela Saúde”, created in April with the donation of R$ 1 billion made by Itaú Unibanco
Holding S.A., an invested company of Itaúsa, operates through four axes of action: (i) Informing
(guiding the population and equipment usage training), (ii) Protecting (purchase of protective
and preventive equipment, such as face masks, and use of remote medicine), (iii) Caring
(purchase of tests and hospital equipment, construction of temporary hospitals and new ICU
beds) and (iv) Resuming (investment in preparing society to resumption of social activities).
The project's resources are managed by a group of experts from different healthcare sectors.
More details are available on the website https://www.todospelasaude.org/ (Portuguese only).
The Company's Management and its controlling shareholders, aware of their role in society
and in line with their corporate and social values, believe that these donations reinforce their
commitment to people and to Brazil at this moment that calls for action and solidarity, and
express their desire to be able to contribute, on behalf of its almost 700 thousand shareholders,
to the control of the pandemic and reduction of its impacts on society.
São Paulo (SP), May 19, 2020.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Investor Relations Officer

