ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Itautec”), companhia brasileira de capital aberto, apresenta seus resultados consolidados
relativos ao primeiro trimestre de 2019 (1T19), preparados e apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais de relatórios financeiros IFRS (International Financial
Reporting Standards) emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board), e contam com o parecer, sem ressalvas,
dos auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Incorporação das Ações da Itautec pela Itaúsa
Em Fato Relevante de 25.02.2019, Itautec S.A. – Grupo Itautec e Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. anunciaram o início das
negociações no sentido de promover a incorporação da totalidade das ações de emissão da Itautec pela Itaúsa, com
consequente preservação da personalidade jurídica da Itautec e sua conversão em subsidiária integral da Itaúsa.
Concluídas as negociações, essas Companhias divulgaram novo Fato Relevante em 29.03.2019 com a proposta de
incorporação das ações, com a relação de troca de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Itautec por 1 (uma) ação preferencial
de emissão da Itaúsa, tendo sido essa proposta aprovada pelos acionistas dessas Companhias nas Assembleias Gerais
realizadas em 30.04.2019. Para fins de determinação da relação de substituição foram consideradas, ainda que não
isoladamente: (i) a liquidez e dispersão das ações preferenciais de emissão da Itaúsa (integrante de índice da B3) que serão
atribuídas aos acionistas da Itautec; e (ii) a redução de custos e despesas que a incorporação de ações proporcionará à Itaúsa.
Os acionistas da Itautec que dissentirem dessa incorporação de ações terão prazo até 31.05.2019 para exercerem o direito de
retirada da Companhia, sendo reembolsados pelo valor de R$ 2,41 por ação detida ininterruptamente desde 29.03.2019.
Após a efetivação da incorporação das ações, a administração da Itautec tomará as medidas necessárias ao cancelamento de
seu registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM, com a sua consequente saída do segmento tradicional de
listagem da B3.
Para maiores informações consultar os documentos pertinentes a transação no website da Itautec:
Fatos Relevantes: http://www.itautec.com.br/pt-br/relacoes-com-investidores/arquivos-cvm/fatos-relevantes
Ata e Manual da Assembleia: http://www.itautec.com.br/pt-br/relacoes-com-investidores/arquivos-cvm/assembleia-geral--avisoaos-acionistas

Desempenho Consolidado
O prejuízo líquido do período foi de R$ 4,3 milhões e decorre, essencialmente, do provisionamento de contingências
trabalhistas, registrado na rubrica Outros Ganhos e Perdas, e de despesas administrativas correntes da Itautec, sendo o
resultado condizente com o atual contexto da Companhia, que não mais dispõe de operações ou participações em empresas
operacionais.
O caixa somava R$ 22,8 milhões ao final de março de 2019 ante R$ 4,9 milhões na mesma data do exercício anterior. O
aumento está relacionado ao (i) recebimento líquido no montante de R$ 14,5 milhões, em dezembro, no âmbito da venda da
parcela remanescente que a Companhia possuía no capital da Oki, e (ii) recebimento de R$ 5,7 milhões, em março de 2019,
decorrente do êxito em ação transitada em julgado contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), referente ao sistema de cobrança da tarifa de suprimento de água da antiga unidade produtiva Tatuapé. Em 31 de
março de 2019 a Itautec não possuía dívidas financeiras.
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Em milhões de R$

1T19

1T18

Lucro Bruto

(0,0)

(0,3)

Despesas Adm inistrativas

(2,6)

(3,1)

Outros Ganhos (Perdas), Líquidos

(2,7)

0,3

1,0

1,9

IR/CS

(0,0)

(0,1)

Prejuízo Líquido

(4,3)

(1,4)

Ativo Total

52,2

67,3

Caixa e Equivalentes de Caixa

22,8

4,9

Patrim ônio Líquido

22,3

32,3

Contas de Resultado:

Resultado Financeiro

Contas de Balanço:

A Itautec continua honrando os contratos de garantia e manutenção de equipamentos da marca Itautec/Infoway, mantendo seu
compromisso com os clientes. O encerramento de tais contratos deverá ocorrer até meados junho de 2019.

AUDITORES INDEPENDENTES
Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não efetuou
quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria do primeiro trimestre de 2019.
A política de atuação da Itautec na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a
independência do auditor e consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
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São Paulo, 07 de maio de 2019.

A Administração.
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