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28 de maio de 2010
À
Itautec S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Mário Anseloni Neto
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, edição de 28/05/2010, consta, entre
outras informações, que:
- graças ao crescimento projetado de 35% nas vendas para este ano, o impacto da venda da
Tallard (que respondeu por quase 25% da receita líquida de 2009) deverá ser superado;
- entre as metas da Itautec está dobrar o faturamento em três anos.
Solicitamos esclarecimentos sobre o teor da referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes.
Atenciosamente
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone: (011) 2565-6063 / 2565-7222
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
____________________________
São Paulo (SP), 28 de maio de 2010.
À
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
REf.: ofício GAE/CAEM 1.236-10
Prezado Senhor,
Em atenção ao ofício supra, vimos esclarecer o seguinte:
1. Conforme Comunicado ao Mercado de 30/04/2010 ("Comunicado"), a Itautec S.A. - Grupo
Itautec comunicou a assinatura de um contrato de compra e venda de ações com a Avnet Inc.,

por meio do qual se comprometeu a alienar a totalidade das ações detidas representativas do
capital social das empresas Tallard (Tallard Technologies, Inc., Tallard Technologies S.A. Grupo Itautec, Tallard Technologies Argentina S.A., Tallard Technologies Chile S.A., Tallard
Technologies Ecuardor S.A., Tallard Technologies Colombia S.A. Tallard Technologies de
Venezuela C.A., Tallard Technologies de Mexico - Grupo Itautec S.A. de C.V. e Outsourcing
&Personnel Services, S.A. de C.V.).
2. No referido Comunicado, bem como na resposta enviada à BMF&Bovespa em 14/05/2010
(doravante "Informações à BMF&Bovespa"), informamos que o montante a ser recebido pela
Itautec S.A. na conclusão dessa transação será de aproximadamente R$69 milhões.
3. O plano de vendas de produtos e serviços discutido internamente e aprovado para as linhas de
negócio de automações, computação e serviços técnicos da Itautec prevê crescimento de 25 a
30% ao ano, como informado para o jornalista autor da reportagem publicada em 28/05.
4. Nas Informações à BMF&Bovespa também comunicamos que a empresa possui planos de
investimentos para viabilizar objetivos agressivos de crescimento no core business da
companhia. Isto é, acreditamos ser possível crescer duas vezes à taxa de crescimento de
mercado, ou seja, de 25 ou 30% ao ano em média. Se bem sucedidos, o faturamento combinado
da Itautec decorrente das linhas de negócio referidas dobrarão de tamanho.
5. A fonte de recursos advinda da transação de venda das empresas Tallard será importante
elemento indutor dos almejados investimentos e crescimento.
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional julgado necessário.
Atenciosamente,
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
Mário Anseloni Neto
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

