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COMUNICADO AO MERCADO
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS
ITAÚSA S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado
em geral que, nesta data, alterou o seu Calendário Anual 2020 de Eventos
Corporativos para contemplar a mudança no formato de sua reunião pública com
analistas, investidores e outros interessados, prevista para o dia 23 de setembro
de 2020.
A reunião pública, em seu 20º ano consecutivo de realização, antes prevista para
ocorrer de forma presencial no Hotel Unique, na cidade de São Paulo (SP), agora
ocorrerá exclusivamente de forma digital. A mudança preza pela saúde e
segurança dos participantes, em função da atual pandemia, ao mesmo tempo em
que amplia o acesso a um maior número de interessados e contribui com a maior
transparência e equidade de informações entre investidores e acionistas.
A divulgação da plataforma de acesso ao evento online, que passará a ser
denominado Panorama Itaúsa, incluindo detalhes da agenda, ocorrerá
oportunamente no website da Companhia (www.itausa.com.br).

São Paulo (SP), 03 de setembro de 2020.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

CNPJ 61.532.644/0001-15
A Publicly Held Company

NOTICE TO THE MARKET
CHANGE TO THE CORPORATE EVENTS CALENDAR
ITAÚSA S.A. (“Itaúsa” or “Company”) informs its stockholders and the general
market that, on this date, it changed its 2020 Annual Corporate Events Calendar to
include the change made to how its public meeting with analysts, investors and
other stakeholders, scheduled for September 23, 2020, will be held.
In its 20th consecutive year and previously scheduled to be held with in-person
attendance at Hotel Unique, in the City and State of São Paulo (SP), this public
meeting will now be held exclusively online. Against the backdrop of the current
pandemic, this change ensures the health and safety of all attendees, while it
broadens access to a larger number of stakeholders and contributes to greater
transparency and information equality among investors and stockholders.
The platform to access this online event, which is now named Panorama Itaúsa,
including a detailed agenda, will be disclosed soon on the Company’s website
(www.itausa.com.br).

São Paulo (SP), September 3, 2020.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Investor Relations Officer

