Ações Itaú em foco – Informativo para acionistas – Ano 15 – 2º trimestre de 2018

1

21 anos
na NYSE
Em 15 de maio de 2018, o Itaú Unibanco esteve em evidência em um dos principais centros financeiros do
mundo, celebrando 21 anos de listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE – New York Stock Exchange).
Para celebrar a data, fomos homenageados na
cerimônia Closing Bell, tradicional ato que marca
o encerramento das negociações do dia nessa
bolsa norte-americana e que contou com a
presença de membros do Comitê Executivo e do
Conselho de Administração.

Esse desempenho é resultado de uma agenda
transparente com o mercado de capitais
que o Itaú Unibanco iniciou em 1996, com
apresentações nos Estados Unidos e na Europa,
para divulgar suas práticas de governança
corporativa e performance financeira.

Para Candido Bracher (Presidente e CEO), “O fato
de termos ações negociadas na Bolsa de Nova
York contribuiu para o crescimento do banco e nos
tornou mais conhecidos no mundo, o que ajudou a
ampliar o número de estrangeiros entre os nossos
acionistas. Estamos muito satisfeitos com os
resultados desses 21 anos de listagem”.

Segundo Caio David (Vice-Presidente Executivo,
CFO (Chief Financial Oﬃcer) e CRO (Chief
Risk Oﬃcer), “A sustentabilidade de qualquer
organização depende de como esta interage com
seus colaboradores, clientes, acionistas e sociedade
em geral. Por isso, temos uma ampla agenda de
eventos e encontros para compreender as demandas
dos investidores e para comunicar as estratégias
e resultados de nossos negócios com clareza,
transparência e visão de longo prazo”.

Ações Preferenciais (PN)
Free Float
38%
Estrangeiros na B3

R$ 3,2 bi

(quantidade)

29%

33%

Brasileiros na B3
Estrangeiros na NYSE

Confira mais informações sobre o evento,
como vídeos da cerimônia, galeria de fotos,
press release e coletiva de imprensa em
nosso site de Relações com Investidores:
https://www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores > 21 anos na NYSE.
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Destaques do Resultado do

1º semestre de 2018

Principais indicadores e índices da nossa performance de janeiro a junho de 2018 em relação ao
mesmo período do ano anterior:
Lucro Líquido

ROE

Recorrente

Recorrente (a.a.)

Totais

R$ 12,8

22,0%

R$ 1,5

bilhões

3,7%

Receitas de Serviços e

0,2 p.p.

trilhão

6,5%

Margem

Resultado de
Seguros(2)

Financeira
Gerencial

R$ 20,5

R$ 34,3

8,2%

1,5%

bilhões

Ativos
(1)

bilhões

Custo
de Crédito

R$ 7,4
bilhões

24,3%

(1) O cálculo do retorno foi efetuado dividindo-se o Lucro Líquido Recorrente pelo Patrimônio Líquido Médio. O quociente dessa divisão foi multiplicado
pelo número de períodos no ano para se obter o índice anual. As bases de cálculo dos retornos foram ajustadas pelos valores dos dividendos propostos
após as datas de fechamento dos balanços ainda não aprovados em assembleias gerais ordinárias ou em reuniões do conselho de administração;
(2) Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização após as Despesas com Sinistros e Comercialização.

Para receber nossas informações em tempo real, cadastre-se na lista de mailing da área
de Relações com Investidores:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > O Itaú Unibanco > Alertas por e-mail >
Cadastre-se aqui para receber os alertas por e-mail
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Índice de Eficiência

Carteira

Índice de

Ajustado ao Risco

de Crédito

Inadimplência(4)

60,9%

R$ 588,6

2,8%

(3)

bilhões

3,0 p.p.

NPL

6,6%

Inadimplência(4)

0,4 p.p.

- 0,3 p.p. vs. primeiro trimestre de 2018 | - 0,4 p.p. vs. segundo trimestre de 2017

4,5%
3,7%

3,6%

3,1%

3,6%

3,0%

0,7%
Jun/14

3,9%

3,8%

3,7%

3,7%

3,2%

3,2%

3,1%

3,1%
1,6%

1,5%

Mar/18

Jun/18

1,1%

1,1%

1,2%

1,4%

1,5%

Jun/15

Jun/16

Jun/17

Set/17

Dez/17

Brasil(5)

Total

3,4%
2,8%

América Latina(6)

Carteira de Crédito(3)
Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

8%
14%

34%

R$ 195,0
21%

bilhões

Cartão de Crédito
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Crédito Pessoal
Veículos

29%

R$ 228,1
bilhões

Grandes
Empresas
Micro, Pequenas
e Médias Empresas

71%

23%

América Latina – R$ 165,5 bilhões
(3) Inclui Garantias Financeiras Prestadas.
(4) Acima de 90 dias. NPL = Non Performing Loan.
(5) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(6) Exclui Brasil.
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Principais

Indicadores
1S18

1S17

Variação %

99.914

95.065

5,1

4.904

4.955

(1,0)

160

154

3,9

47.650

46.572

2,3

133.515

120.576

10,7

1S18

1S17

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(3)

40,25

36,78

9,4

Preço da ação ordinária (ITUB3)

35,81

32,48

10,3

6.475,5

6.498,6

(0,4)

18,80

18,22

3,2

Lucro Líquido por ação(4)

1,93

1,85

4,3

Lucro Líquido Recorrente por ação(4)

1,98

1,90

4,2

260,6

239,0

9,0

1S18

1S17

Variação

Índice de Basileia Consolidado Prudencial

17,2%

18,4%

(1,2) p.p.

Índice de Imobilização

21,4%

24,0%

(2,6) p.p.

Total de Ativos de Alta Liquidez (R$ bilhões)(7)(8)

172,2

185,3

(7,1)

169,5%

201,7%

(32,2) p.p.

Dados Quantitativos
Colaboradores do Conglomerado (pessoas)
Agências e Postos de Atendimento (PABs) – unidades(1)
Agências Digitais
Caixas Eletrônicos – unidades(2)
Quantidade de Acionistas

Ações (em R$, exceto onde indicado)
(3)

Número de Ações em Circulação (milhões)
Valor Patrimonial por ação(4)

Valor de Mercado (R$ bilhões)(5)(6)

Capital e Liquidez

Índice de Liquidez (LCR)(8)

(1) PABs: Postos de Atendimento Bancários.
(2) Inclui PAEs (Postos de Atendimento Eletrônico), pontos em estabelecimento de terceiros e Banco24horas.
(3) Com base na cotação média no último dia do período.
(4) Calculado com base na média ponderada da quantidade de ações.
(5) Calculado com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período multiplicada pela quantidade de ações em
circulação no final do período.
(6) Considerando a cotação de fechamento das ações ON e PN multiplicada pelo total de ações em circulação de cada classe de ação,
o valor de mercado atingiu R$ 246,5 bilhões em 30 de junho de 2018 e R$ 224,7 bilhões em 30 de junho de 2017, resultando em uma
variação de 9,7%.
(7) Corresponde ao saldo em estoque, ponderado, dos ativos que se mantêm líquidos nos mercados mesmo durante períodos de estresse,
que podem ser facilmente convertidos em espécie e que são classificados como de baixo risco. Utilizado para cálculo do LCR.
(8) Acompanhamos o indicador de liquidez de curto prazo (LCR – do inglês “Liquidity Coverage Ratio”) que relaciona os ativos livres e de
alta liquidez e as saídas (líquidas) no horizonte de 30 dias e é calculado de acordo com metodologia estabelecida pela Circular BACEN 3.749,
alinhada às diretrizes internacionais. Para 2018, o índice mínimo exigido pelo BACEN é de 90%.
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Destaques
Governança Corporativa
Conselho Fiscal
Instalação permanente reforça nossa
governança corporativa.
Em Assembleia Geral Extraordinária de 27
de julho, foi aprovada a instalação de modo
permanente do nosso Conselho Fiscal, que
atua de forma independente da Administração
dos nossos auditores externos e do Comitê
de Auditoria. Cabe frisar que desde 2000 o
Conselho Fiscal é instalado anualmente de forma
ininterrupta. Suas principais atribuições são:

outros. Este é um documento regulatório com
periodicidade anual e que é atualizado quando
ocorrem modificações significativas ao longo do
ano, conforme Instrução CVM 480.
Nessa edição, os capítulos referentes a riscos e
remuneração foram reformulados e adotamos
as normas contábeis internacionais (IFRS) como
padrão do documento.

Para acessar o Formulário de Referência, visite o
site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores >

• Fiscalizar as atividades da nossa Administração; e
• Examinar e opinar sobre nossas demonstrações
contábeis.

Informações Financeiras > Arquivos CVM

Dos três membros que integram o Conselho
Fiscal, um deles, Carlos Roberto de Albuquerque
Sá, foi eleito por acionistas preferencialistas, assim
como seu suplente Eduardo Azevedo do Valle,
ambos indicados pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

Eleição de novo membro mantém independência
de sua composição.

Formulário de Referência
Disponível em nosso site de Relações com
Investidores, o documento contém
diversas informações relevantes do banco.

Formulário de
Referência
2017

Itaú Unibanco Holding S.A.

Em maio, arquivamos
junto à CVM o Formulário
de Referência de 2017,
documento que aborda
diversas informações
relevantes como a
situação econômicofinanceira da Companhia,
fatores de risco, estrutura
da administração,
estrutura de capital,
valores mobiliários
emitidos, entre

Comitê de Auditoria

Em abril, em reunião do Conselho de
Administração, Antonio Carlos Barbosa de
Oliveira foi eleito como novo membro do
Comitê de Auditoria, substituindo Geraldo
Travaglia Filho, que atingiu o número máximo de
mandatos permitido (5 anos).
Além disso, foram reeleitos o Presidente do
Comitê Gustavo Jorge Laboissière Loyola e
os membros Antonio Francisco de Lima Neto,
Diego Fresco Gutierrez1, Maria Helena dos
Santos Fernandes de Santana e Rogério Paulo
Calderón Peres.
Todos os membros do Comitê de Auditoria são
considerados independentes, conforme definição
do BACEN.

(1) Especialista financeiro: membro com comprovados conhecimentos
nas áreas de contabilidade e auditoria.
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Ambiente Regulatório
A regulação bancária é essencial para manter a
solidez e eficiência do sistema financeiro, sendo
que, quando alterada, pode impactar diretamente
nos resultados do banco. Destacamos abaixo as
principais alterações neste trimestre:

a ter uma gestão financeira mais saudável e
a utilizar o produto de maneira consciente. É
uma medida elaborada dentro do ambiente de
autorregulação dos bancos, que deverá contribuir
para dinamizar o crédito no país.

Cartões de Crédito

Nesse sentido, o Itaú Unibanco adotou as
seguintes práticas:

Em abril de 2018, o BACEN divulgou novas regras
para os cartões de crédito, vigentes a partir de 1º
de junho, sob as quais as instituições financeiras
ficaram proibidas de diferenciar taxas de juros do
rotativo entre os clientes que pagam ao menos o
valor mínimo e aqueles que ficam inadimplentes.
Para estes últimos, a única diferenciação
permitida é o acréscimo de multa e juros de mora.
Além disso, o percentual mínimo para pagamento
da fatura (antes fixado em 15%) poderá ser
estabelecido por cada instituição em função de
sua política de crédito e do perfil de seus clientes.
Desde setembro de 2017 o Itaú Unibanco já
realizou a equalização da taxa para ambos os
públicos em resposta à Resolução 4.558 que, na
visão da instituição, já impunha esta condição ao
mercado de cartões.

Cheque Especial
No dia 1º de julho, passaram a vigorar as novas
diretrizes de autorregulação, anunciadas em abril
pela Febraban, sobre o uso do cheque especial. Entre
elas, pode-se destacar a oferta de parcelamento
do saldo devedor para os consumidores que
utilizam o produto em caráter não emergencial, ou
seja, comprometidos com 15% ou mais do limite
disponível durante 30 dias consecutivos.
A iniciativa da Febraban é um marco importante
no avanço do setor para estimular a população

• o cliente será comunicado toda vez que entrar no
cheque especial;
• a qualquer momento, o cliente terá uma linha de
crédito disponível para parcelamento do saldo,
com juros mais baixos;
• quando o cliente estiver utilizando o limite em
caráter não emergencial, o banco irá ofertar uma
linha de crédito mais barata e adequada à sua
necessidade, como o Crediário, o Consignado ou
o Sob Medida;
• as informações do extrato serão apresentadas de
forma separada, facilitando o acompanhamento
do saldo e do limite disponível do cheque especial;
• os contratos serão atualizados, ressaltando a
natureza emergencial do produto.
Foi realizada a reestruturação do site sobre cheque
especial que, além de linguagem mais didática e
simples, traz vídeos explicativos para orientar sobre
a utilização da modalidade e uma calculadora
que permite que o cliente faça a simulação dos
encargos que serão cobrados por sua utilização.
Além disso, com base na melhora nos indicadores
de crédito, inadimplência e as sucessivas reduções
da SELIC, o Itaú Unibanco atuou na redução da taxa
de juros do cheque especial nos últimos meses.
Para mais informações, acesse: www.itau.com.br/
creditos-financiamentos/cheque-especial/
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Frentes Estratégicas
Buscando a excelência e a geração de valor diferenciado para nossos acionistas e
stakeholders, foram definidas as seis prioridades estratégicas com perspectiva de médio e
longo prazo que têm pautado nossa gestão: centralidade no cliente, transformação digital,
gestão de pessoas, gestão de riscos, rentabilidade sustentável e internacionalização. A
governança corporativa e a sustentabilidade permeiam todas essas frentes.
Destacamos iniciativas relevantes relacionadas à agenda estratégica no semestre:

Sustentabilidade
Vigeo Eiris Best Emerging Market Performers Ranking
Integramos o índice pela sexta vez consecutiva.
Estamos presentes novamente no Vigeo Eiris Best Emerging Market Performers Ranking, que é
composto por 101 empresas de 20 países, que obtiveram maior pontuação em indicadores
de direitos humanos, práticas de emprego decente, proteção ambiental, governança
corporativa, ética nos negócios e contribuição para o desenvolvimento econômico e social
nas áreas onde operam.

Transformação Digital
Samsung Pay
Uma maneira simples, segura e privativa de fazer pagamentos e compras em lojas,
apps e internet.
Temos investido constantemente em novos produtos e serviços inovadores. No primeiro
trimestre de 2018 nossos clientes passaram a utilizar o Apple Pay (com exclusividade de 3
meses) e em junho, o Samsung Pay. Essas duas ferramentas são novas formas de pagamento
no varejo e e-commerce que permitem realizar compras com iPhone, Apple Watch, iPad ou
Macbook (Apple Pay) ou com Smartphones Samsung e Smartwatch Gear (Samsung Pay), de
forma simples, segura e privativa sem precisar usar um cartão físico.
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Gestão de Pessoas
Diversidade
Importantes avanços para a igualdade de oportunidades.
Com o objetivo de construir uma empresa cada vez mais justa e livre de preconceitos,
anunciamos que nossas colaboradoras em licença-maternidade terão suas avaliações de
performance realizadas com base no período trabalhado, contudo sua participação nos
resultados será paga integralmente.
Dessa forma, ajustamos pontos que impactavam exclusivamente e diretamente as mulheres,
avançando na igualdade entre todos os colaboradores.

Vou como Sou
Novo jeito de se vestir foi implementado para todos os colaboradores.
Com o objetivo de proporcionar aos colaboradores maior liberdade e conforto para
trabalhar, além de incentivar a diversidade de estilos dentro da organização, lançamos,
em junho, a “Vou Como Sou”. Esta campanha, baseada em pesquisas com colaboradores
e clientes, tem como proposta a flexibilização do nosso código de vestimenta (dress
code) e destaca a importância do bom senso e do respeito ao contexto e à agenda de
compromissos do dia na hora de escolher o que vestir.

Debate sobre educação e
empoderamento feminino
com Malala Yousafzai
No dia 9 de julho de 2018, o Itaú Unibanco
promoveu um debate sobre educação e
empoderamento feminino com Malala Yousafzai,
ativista paquistanesa, estudante e pessoa mais
jovem a receber um Prêmio Nobel da Paz.
Aos 15 anos, ela foi baleada pelo Talibã por se
manifestar contra a proibição de educação para
mulheres. Malala se recuperou, continuou sua
campanha e, como cofundadora da Malala Fund,
está construindo um movimento global para
garantir às meninas 12 anos de estudos.
O encontro foi dividido em quatro temaschave: benefícios da leitura, vínculos
familiares, empoderamento feminino e
diversidade na educação.
Com mediação da jornalista Adriana Carranca,
junto a Malala, participaram do debate para
discutir como a educação pode mudar o
mundo, mulheres que são destaques na defesa
da educação, das crianças e das mulheres do
Brasil: Conceição Evaristo (escritora mineira),
Dagmar Rivieri (educadora que criou a Casa do
Zezinho, espaço que oferece oportunidades de
desenvolvimento para crianças e jovens que
vivem em situações de alta vulnerabilidade social),
Tábata Amaral (ativista por uma educação de
qualidade para todos os brasileiros e cofundadora
do “Movimento Mapa Educação”) e Ana Lucia
Villela (presidente do Instituto Alana e membro do
Conselho de Administração do Itaú Unibanco).

Malala Yousazai

Para Claudia Politanski, vice-presidente e membro
do comitê executivo do Itaú Unibanco, “No
Itaú Unibanco, temos como propósito estimular
o poder de transformação das pessoas. Trazer
Malala a São Paulo reflete de forma bem clara esse
compromisso.”
O evento, realizado no Auditório do
Ibirapuera, em São Paulo (SP), contou com
900 participantes, em sua maioria, crianças
de escolas públicas, integrantes de ONGs que
defendem a educação no Brasil e liderança
das áreas de educação e cultura. Além disso,
foi transmitido ao vivo em todas redes sociais
oficiais do banco.

Remuneração aos

Acionistas
Cronograma previsto de pagamento
de dividendos mensais para o
exercício de 2018
O Itaú Unibanco remunera seus acionistas por
meio de pagamentos mensais de R$ 0,015 por
ação e complementares, sendo que esses últimos
têm ocorrido, historicamente, duas vezes ao ano, e
são igualmente distribuídos independentemente
da classe da ação.

Mês de
Referência

Posição
Acionária

Data-ex

Data de
Pagamento

Agosto

31/7/2018

1/8/2018

3/9/2018

Setembro

31/8/2018

3/9/2018

1/10/2018

Outubro

28/9/2018

1/10/2018

1/11/2018

Novembro

31/10/2018

1/11/2018

3/12/2018

Dezembro

30/11/2018

3/12/2018

2/1/2019

Dividendos e JCP
Terão direito a receber R$ 0,73042 por ação
líquidos de imposto de renda os acionistas com
posição acionária no dia 17 de agosto de 2018.
Em 30 de julho de 2018, o Conselho de Administração
aprovou o pagamento de R$ 4,7 bilhões em
dividendos e JCP, líquidos de imposto de renda, a
serem creditados no dia 30 de agosto de 2018, com
base na posição acionária de 17 de agosto de 2018.

de emissão própria no montante total de R$ 509,5
milhões ao preço médio de R$ 38,89 por ação.
Cabe ressaltar que, considerando as recompras
já efetuadas, nosso programa vigente permite a
aquisição de até 14.195.517 de ações ordinárias
e de até 36,9 milhões de ações preferenciais de
emissão própria, sendo que as operações podem
ser efetuadas até 19 de junho de 2019.
Dessa forma, em 30 de junho de 2018, o saldo de ações
em tesouraria alcançou 60.584.295 preferenciais.
As aquisições de ações objetivam: (i) maximizar
a alocação de capital por meio da aplicação
eficiente dos recursos disponíveis, (ii) prover
a entrega de ações aos funcionários e
administradores da Companhia e de suas
controladas no âmbito dos modelos de
remuneração e dos planos de incentivos de
longo prazo, (iii) utilizar as ações adquiridas caso
haja oportunidades de negócios no futuro, ou
(iv) eventualmente, cancelá-las, aumentando a
participação individual de cada acionista.

Desdobramento de Ações em 50%

Com consequente incremento em 50% dos
dividendos pagos mensalmente.
Foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
de 27 de julho o desdobramento em 50% das
nossas ações e de nossos American Depositary
Receipts (ADRs). Dessa forma, nossos acionistas
receberão uma nova ação para cada duas ações
da mesma espécie que possuírem.

Recompra de Ações

Acreditamos que a negociação das nossas
ações a um patamar mais acessível combinada
a uma maior quantidade de ações em
circulação gera, potencialmente, mais
negócios e maior volume financeiro, o que
poderá criar valor aos nossos acionistas.

No período de janeiro a junho de 2018,
adquirimos 13,1 milhões de ações preferenciais

Após aprovação do BACEN, divulgaremos ao
mercado as datas e demais procedimentos
operacionais a serem observados no âmbito da
operação de desdobramento.

Até 30 de junho de 2018, pagamos,
provisionamos ou destacamos no Patrimônio
Líquido R$ 5,3 bilhões em dividendos e JCP,
líquidos de imposto de renda.

Valor total recomprado foi de R$ 509,5 milhões
de janeiro a junho de 2018.
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Mercado

de Capitais
Cotação de Fechamento1

42,58

40,34

33,85
37,69

28,60
23,94

23,55

30,00

26,69
22,13
10,20

10,75

2,34

2,66

22,35

35,90

13,00

10,28

10,38

5,92
3,86

3,26

3,31

31/12/2016

31/12/2017

3,90

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

ITUB4 (PN) – em R$

ITUB3 (ON) – em R$

ITUB (ADR) – em US$

30/06/2018
Dólar – em R$

1 As séries históricas de 2015, 2014 e 2013 do ITUB4, ITUB3 e ITUB foram ajustadas pelas bonificações de outubro de 2016, julho de 2015 e junho
de 2014.

Liquidez das nossas ações
Nossas ações são negociadas na B3 com os tickers ITUB3 e ITUB4 e na NYSE com o ticker ITUB.

1S18

1S17

81.911,3

55.296,9

3.648,4

3.175,5

22,5

17,4

3,42%

3,79%

64.124,9

57.164,3

3.882,7

3.724,3

16,5

15,3

924,7

898,0

29,17%

28,53%

B3 (ITUB4)
Total Volume Financeiro Negociado no
mercado à vista (em R$ milhões)
Quantidade de Negócios (em mil)
Volume médio por negócio (em R$ mil)
Índice de Negociabilidade (IN)

1

NYSE (ADR)
Total Volume Financeiro Negociado (em R$ milhões)
Quantidade de Negócios (em mil)
Volume médio por negócio (em R$ mil)
Total de ADRs em circulação (em milhões)
Relação Total ADRs em circulação/
Total Ações Preferenciais em Circulação

1 O IN representa o percentual de negociação da ação em relação a todas as ações negociadas no mercado à vista na B3. Para o
cálculo, foram consideradas as negociações dos últimos 3 meses de cada período. Fonte: Economática.

Ações Itaú em foco – Informativo para acionistas – Ano 15 – 2º trimestre de 2018

12

Reuniões

Apimec
Compromisso com a Transparência
Ao longo de 2018, realizamos 15 reuniões públicas APIMEC, que reuniram 1.770 participantes.
Nos eventos foram realizadas apresentações sobre cenário macroeconômico e nossos
resultados, estratégias e perspectivas. Todas as perguntas recebidas nos eventos foram
respondidas, sendo os temas mais recorrentes: impacto da taxa de juros sobre nossos
resultados, capital e dividendos e concorrência no meio digital.
Todas as apresentações estão disponíveis em nosso site de Relações com Investidores e foram
apresentadas aos reguladores do mercado de capitais.
Além disso, participamos de 12 conferências e 2 road shows no Brasil e no exterior e
promovemos teleconferências trimestrais em inglês e português.

Agenda
Convidamos a todos a participar da nossa reunião Apimec na cidade de São Paulo,
no dia 12 de setembro. O evento será transmitido ao vivo e com tradução simultânea
em nosso site de RI.

9

Setembro
12 – Reunião Apimec em São Paulo – Horário: 14h
Local: Hotel Unique - Espaço de Eventos - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista – São Paulo - (SP)
Na reunião, serão abordados assuntos relevantes para nossos clientes, investidores e colaboradores, através de
apresentações realizadas pelos membros do nosso Comitê Executivo e Conselho de Administração.
O evento será transmitido ao vivo em nosso site de Relações com Investidores:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

10

Outubro
29 – Divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2018
30 – Teleconferência dos resultados do 3º trimestre de 2018
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Você

Sabia?
Atualmente, 44% do volume financeiro negociado em ações do Itaú Unibanco ocorre através
de ADRs.
CAGR 2012-1S18

Volume Médio Diário (R$ milhões)

827

Volume total

Volume B3

Volume NYSE

10,29%

16,43%

4,74%

1.203

984

942

877

478

438

442

674

702
292

659

410

333

409

506

504

435

529

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1S18

326

419

B3 (ON+PN)
O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a
ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores
de Nova York, em 1997. O Itaú lançou seu
programa de American Depositary Receipt
(ADRs) na NYSE em 2002. Após a fusão do
Unibanco com o Itaú, em 2008, as ações dos
dois bancos foram unificadas e são negociadas
pelo ticker ITUB.
Em nosso programa:
• Uma ADR representa uma ação preferencial;
• Seus detentores possuem o direito de receber
dividendos e participar de eventos como
bonificação, desdobramentos e grupamentos,
assim como os acionistas no Brasil;

NYSE (ADR)
• As ADRs são emitidas pelo The Bank of New
York Mellon, na qualidade de depositário, sendo
o custodiante o próprio Itaú Unibanco.
Em junho de 2018, as ADRs representavam
29% das nossas ações preferenciais.
Além de favorecer a liquidez das ações com
a presença de investidores estrangeiros, o
programa de ADRs reforça nossa governança
corporativa, visto que precisamos cumprir
exigências de reguladores norte-americanos,
em relação à divulgação de informações,
controles internos e compliance.
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Perfil da

Companhia
O Itaú Unibanco é a maior instituição financeira privada do Brasil e uma das maiores do mundo,
com ativos que atingiram mais de R$ 1,5 trilhão em junho de 2018. Com aproximadamente
99,9 mil colaboradores, possui aproximadamente 4,4 mil postos de atendimento no Brasil e
expressiva atuação na América Latina, além de estar presente nos Estados Unidos, na Europa, na
Ásia e no Oriente Médio. Por meio de uma estratégia de negócios segmentada, o Itaú Unibanco
atua com destaque no Brasil e exterior, participando de todas as áreas da atividade econômica
e exercendo liderança em diversos segmentos do setor, sendo reconhecido por sua história,
solidez financeira e performance. Sua abertura de capital ocorreu em 1944, e hoje possui ações
listadas na B3 e NYSE (New York Stock Exchange), com valor de mercado de R$ 260,6 bilhões em
30 de junho de 2018.

Expediente
Conteúdo e coordenação: Relações com Investidores do Itaú Unibanco
Diagramação: Innova – All Around the Brand

Atendimento aos acionistas Itaú Unibanco Holding S.A.
(dias úteis, das 9h às 18h)

Para maior segurança, todas as ligações são gravadas.
3003 9285 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 720 9285 – Demais localidades
As principais informações para o controle dos investimentos em ações estão disponíveis na internet:
Correntistas: www.itau.com.br
Não correntistas: www.itaucorretora.com.br

O Ações Itaú em foco é uma publicação trimestral do Itaú Unibanco Holding S.A. direcionada aos seus acionistas e
disponível no formato digital no site de Relações com Investidores > Informações Financeiras.
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