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COMUNICADO AO MERCADO
Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Itautec”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral:
a)

Conforme Fato Relevante divulgado em 15.05.2013, a Itautec firmou Contrato de
Compra e Venda de Ações com a Oki Electric Industry Co. Ltd. (“Oki”), sociedade
constituída de acordo com as leis do Japão, para formação de parceria estratégica nas
atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços;

b)

Em 10.01.2014, conforme anteriormente previsto e divulgado em Comunicado ao
Mercado, a Oki adquiriu 70% das participações que Itautec e sua controlada Itautec
Participações e Comércio S.A. detinham na Oki Brasil Ind. Com. Produtos Tecnologia
em Automação S.A. (“Oki Brasil”), empresa constituída para a operacionalização da
parceria estratégica;

c)

Na reunião de 25.02.2015, o Conselho de Administração da Itautec aprovou a intenção
em exercer a opção de venda (put option) das 763.740 ações que possuía na Oki Brasil,
a ocorrer em janeiro de 2017, conforme previsto no Acordo de Acionistas;

d)

Em 26.02.2016, as partes aditaram o Acordo de Acionistas de modo que a Itautec
subscreveu 1.717.650 novas ações em aumento de capital da Oki Brasil, passando a
deter 2.481.390 ações (16,227865949% do capital da Oki Brasil);

e)

Posteriormente, em reunião de 31.03.2016, o Conselho de Administração da Itautec
aprovou a intenção em exercer também a opção de venda dessas 1.717.650 novas
ações da Oki Brasil (additional put option), a ocorrer em janeiro de 2020, conforme
previsto no Aditamento ao Acordo de Acionistas; e

f)

Por último, em 11.01.2017 a Itautec exerceu a opção de venda (put option) das 763.740
ações da Oki Brasil pelo montante de R$ 53.350 mil, recebidos da Oki nessa data; em
consequência, Itautec passou a deter 1.717.650 ações (11,23313706% do capital da
Oki Brasil).
São Paulo (SP), 12 de janeiro de 2017.
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