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FATO RELEVANTE
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de
Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, em
substituição ao dividendo mensal de novembro e de dezembro, no valor de R$ 0,01765 por ação, com
retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,015 por ação,
excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, tendo
como base de cálculo a posição acionária final registrada nos dias 29.10.2021 e 30.11.2021,
respectivamente, nos termos abaixo.
Competência
Data da
Data “ex
Data do
do provento
posição
direito”
pagamento
mensal
acionária
Novembro
29.10.2021
01.11.2021
01.12.2021
Dezembro
30.11.2021
01.12.2021
03.01.2022
VALOR LÍQUIDO TOTAL POR AÇÃO

Valor líquido por
ação
R$ 0,015
R$ 0,015
R$ 0,030

Adicionalmente, o Conselho de Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de juros sobre
capital próprio complementar, no valor de R$ 0,264551 por ação, com retenção de 15% de imposto
de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,224868 por ação, excetuados dessa retenção
os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, resultando no montante total de
R$ 2.199 milhões a ser distribuído líquido de impostos, que será pago até 30.04.2022, crédito contábil
no dia 26.11.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 19.11.2021,
com suas ações negociadas “ex-direito” a partir do dia 22.11.2021.
Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota:
Fale com RI > Atendimento.
São Paulo (SP), 14 de outubro de 2021.
RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado
Observação: Os valores dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).

