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COMUNICAÇÃO SOBRE
TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no Artigo
30, inciso XXXIII da Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral a realização da seguinte transação entre partes relacionadas:
Partes

Itaúsa (“Companhia”) e Fundação Itaú para a
Educação e Cultura (“Fundação”).

Relação com a Companhia

Integrantes do Grupo Controlador da Itaúsa são
administradores da Fundação.

Objeto e principais termos e condições

Doação do valor de R$ 50 milhões pela Companhia
para combater os efeitos do coronavírus no Brasil.
A doação visa apoiar a iniciativa “Todos pela Saúde”,
que se destina ao auxílio no combate ao novo
Coronavírus (COVID-19) e aos seus efeitos sobre a
sociedade brasileira, instituída pela Fundação, que tem
por objetivo promover a educação, a cultura, a
assistência social, a defesa e a garantia de direitos,
bem como o fortalecimento da sociedade civil.
A atuação da “Todos pela Saúde” se dará 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 para detecção do Coronavírus,
construção de hospitais de campanha e de novos leitos
de UTI, além da aquisição de equipamentos
hospitalares; e (iv) Retomar: investimento no preparo
da sociedade para retorno à normalidade.
O recurso doado será gerido por um grupo de
especialistas de diversos setores da saúde.
A doação foi analisada e aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia e contou com a
manifestação favorável do Conselho Fiscal.

Data da transação

20/05/2020

Justificativa das razões pelas quais a
administração do emissor considera que a
transação observou condições comutativas ou
prevê pagamento compensatório adequado

Não há pagamento compensatório, em razão da
natureza da transação (doação). A administração
acredita que a doação reforça o compromisso da
Companhia com as pessoas e com o País, que pede
por ação e solidariedade, e expressa seu desejo de
contribuir, em nome de seus quase 700 mil acionistas,
no combate à pandemia e com a redução de seus
impactos na sociedade.

Eventual participação da contraparte, seus
sócios ou administradores no processo de
decisão do emissor acerca da transação ou
negociação da transação como representantes
do emissor, descrevendo essa participação

Não aplicável.

São Paulo (SP), 29 de maio de 2020.
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