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FATO RELEVANTE
Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que seu Conselho de Administração, reunido nesta data, tratou da renovação do programa
de recompra de ações de emissão própria, conforme abaixo:
“Considerando que:
a)
em 30.7.15, o Conselho de Administração autorizou a aquisição de ações de emissão
própria, no período de 5.8.15 a 4.8.16, observados os limites de até 11.000.000 de ações
ordinárias e 55.000.000 de preferenciais;
b)
em 31.7.15 existiam na tesouraria 2.795 ações ordinárias e 92.685.065 preferenciais de
emissão própria, e que no período de 5 a 26.8.15 foram adquiridas 30.380.000 ações
preferenciais de emissão própria da Companhia; e
c)
o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis,
sendo certo que a Companhia entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente
autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo.
Deliberou:
(i) encerrar nesta data, por antecipação, o prazo para aquisição de ações de emissão própria
estabelecido na reunião de 30.7.15;
(ii) renovar os limites para essas aquisições, autorizando a aquisição de até 11.000.000 de ações
ordinárias e 50.000.000 de preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital
social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§
1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10/1980, 268/1997 e 390/2003;
(iii) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações
dentro desses limites, que representam menos de 10% das 287.786.288 ações ordinárias e das
2.921.796.086 preferenciais em circulação no Mercado, registradas em 31.7.15; e
(iv) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores, no período de 28.8.15 a
26.8.16, a valor de mercado, e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, Parte, em São Paulo (SP)”.
São Paulo, 27 de agosto de 2015.
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