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COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso
XXXIII da Instrução CVM nº 480, de 9 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 480”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a seguinte transação entre partes
relacionadas:
Partes

Relação
com
Companhia

Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”) e OKI Brasil Indústria e
Comercio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A. (“OKI
Brasil”)
a O Itaú Unibanco é uma subsidiária integral da Companhia. A
OKI Brasil, por sua vez, é sociedade na qual a Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa”), holding integrante do grupo
controlador da Companhia, possui participação indireta de cerca
de 16%. A OKI Brasil é sociedade coligada indireta da Itaúsa.

Objeto e principais Em 2016 foi iniciado projeto de recontratação de 100% dos
serviços de manutenção de equipamentos de autoatendimento e
termos e condições
automação bancária da rede de agências do Itaú Unibanco,
seguindo agenda institucional de eficiência e qualidade
(“Projeto”).
Para tanto, está sendo realizado processo de concorrência
envolvendo os quatro fornecedores homologados perante o Itaú
Unibanco para a prestação de tais serviços, a fim de definir as
novas contratações com vigência de 36 meses.
Para fins do processo de concorrência, o parque de equipamentos
do Itaú Unibanco em território nacional foi dividido em lotes
regionais, de modo que foi concedida a cada um dos potenciais
fornecedores a oportunidade de apresentar proposta de
contratação em relação a um ou mais lotes regionais através de
leilões eletrônicos.
No contexto do Projeto, por meio de Memorando de
Entendimentos firmado com a OKI Brasil, atual fornecedor em
relação a aproximadamente 70% do volume desse tipo de
serviço, foi acordado que a OKI Brasil teria a oportunidade de
equiparar sua proposta à melhor proposta recebida em relação a
lotes regionais correspondentes a um total de 40% do parque de
equipamentos.
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Informamos que no âmbito do Projeto nenhum fornecedor
poderá ser contratado para um total de lotes regionais que
represente parcela superior a 60% do total do parque de
equipamentos de autoatendimento e automação bancária da rede
de agências do Itaú Unibanco.
Adicionalmente, informamos que, após a conclusão dos
processos de concorrência abarcados pelo Projeto, havendo a
celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção
de Autoatendimento e Automação Bancária com a OKI Brasil,
será realizada nova comunicação ao mercado, nos termos do
artigo 30, inciso XXXIII da Instrução CVM 480.
Data de Celebração

Memorando de Entendimentos celebrado em 20/12/2016.

Justificativa
pormenorizada
das
razões pelas quais a
administração
da
Companhia considera
que a
transação
observou
condições comutativas
ou prevê pagamento
compensatório
adequado

A administração da Companhia entende que a transação foi
realizada em condições comutativas, dado que está sendo
realizada concorrência para a contratação dos serviços de acordo
com os procedimentos da área de compras do Itaú Unibanco,
tendo sido oferecida à OKI Brasil a oportunidade de equipar as
melhores propostas recebidas do mercado em relação a lotes
equivalentes a 40% do parque de equipamentos.
O Memorando de Entendimentos foi celebrado tendo em vista os
interesses da Companhia, de modo que a redução da participação
da OKI Brasil na prestação dos serviços abarcados pelo Projeto
ocorra de forma gradual, asseguradas condições de mercado
nessa prestação de serviços.
Ainda, informamos que a celebração do Memorando de
Entendimentos observou as regras previstas na Política para
Transações com Partes Relacionadas da Companhia, dentre elas
a aprovação pelo Comitê de Partes Relacionadas, formado
inteiramente por conselheiros independentes da Companhia.

Eventual participação Não houve.
da contraparte, seus
sócios
ou
administradores
no
processo de decisão da
Companhia acerca da
transação
ou
de
negociação
da
transação
como
representantes
da
Companhia,
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descrevendo
participação

essa

São Paulo (SP), 29 de Dezembro de 2016.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores

