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COMUNICADO AO MERCADO
PROPOSTA VINCULANTE NO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DA
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A (“Itaúsa”) comunica a seus acionistas e ao mercado em
geral que recebeu, ao final do dia 23 de agosto de 2019, comunicação formal da Petróleo
Brasileiro S.A. (“Petrobras”) confirmando que o grupo de que participa com Copagaz –
Distribuidora de Gás S.A. (“Copagaz”) e Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
(“Nacional”) apresentou a melhor oferta da fase vinculante para aquisição da totalidade das
ações da Liquigás Distribuidora S.A. (“Liquigás”) (“Operação”) e foi, portanto, o grupo
convidado a participar da fase de negociação dos contratos vinculativos.
A participação da Itaúsa na Operação se dará mediante investimento acionário pela Itaúsa
na Copagaz, passando a deter participação acionária minoritária e relevante no capital
social total e votante da Copagaz.
Os respectivos contratos vinculantes da Operação serão negociados nas próximas semanas
e as etapas subsequentes da Operação serão determinadas pela Petrobras em linha com
sua Sistemática de Desinvestimentos. A depender das negociações, poderá ocorrer uma
rodada final do processo competitivo, sendo que o grupo do qual a Itaúsa participa, bem
como outros participantes, poderão apresentar novas propostas vinculantes para aquisição
da Liquigás.
A Itaúsa, atenta a oportunidades de alocação eficiente de capital, tem intensificado o
processo de avaliação de alternativas de investimento e desinvestimento nos últimos anos,
estando a Operação consonante com a estratégia da Itaúsa de gestão do seu portfólio de
investimentos com vistas à ampliação de rentabilidade, redução de riscos e criação de valor
de longo prazo.
Caso concluída a Operação, não se espera que esta acarrete efeitos significativos nos
resultados da Itaúsa neste exercício social.
A Companhia seguirá mantendo seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados acerca dos desenvolvimentos do assunto acima referido, nos termos da
legislação aplicável.
São Paulo (SP), 26 de agosto de 2019.
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