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COMUNICADO AO MERCADO
CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO PARA AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA NA NTS

ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”) comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em
continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 28 de abril de 2021, foi
concluída nesta data a aquisição da totalidade das ações detidas pela Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) na Nova Transportadora do Sudeste (“NTS”),
correspondentes a 10% do capital social, pela Nova Infraestrutura Gasodutos
Participações S.A. (“NISA”). Com essa transação, o FIP e a Itaúsa passam a deter, direta
e indiretamente, 100% do capital social da NTS.
O valor da transação foi de R$ 1,8 bilhão e, considerados os ajustes previstos em
contrato, o total pago nesta data pela NISA à Petrobras foi de R$ 1,5 bilhão,
integralmente obtidos por meio de emissão de dívida de longo prazo pela NISA.
A NISA tem como acionistas o Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, entidade afiliada à Brookfield Asset Management (“FIP”),
e a Itaúsa, com 91,5% e 8,5% de participação do seu capital social, respectivamente.
A transação não resultará em alterações nos direitos da Itaúsa estabelecidos no Acordo
de Acionistas da NTS, não sendo esperados efeitos relevantes dessa transação no
resultado da Itaúsa neste exercício social.

São Paulo (SP), 30 de abril de 2021.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
INCREASE OF EQUITY INTEREST IN NTS COMPLETION

ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”) announces to its shareholders and to the market in general that,
in continuity to the Notice to the Market disclosed on April 28, 2021, concluded, on
this date, the acquisition of all the shares held by Petróleo Brasileiro SA - Petrobras
(“Petrobras”) in Nova Transportadora do Sudeste (“NTS”), corresponding to 10% of
NTS’s capital, by Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (“NISA”). With this
transaction, FIP and Itaúsa hold 100% of the total capital of NTS, and the total interest
held by Itaúsa, directly and indirectly, is 8.5% of NTS capital.
This transaction amounted R$ 1.8 billion and, considered the adjustments provided in
the contract, the total amount paid on this date by NISA to Petrobras was R$ 1.5 billion,
fully obtained through a long-term debt issue by NISA.
NISA has as shareholders Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, managed by Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.
(“FIP”), and Itaúsa, with 91.5% and 8.5% of its capital, respectively.
The transaction will not result in changes in Itaúsa's rights established in the
Shareholders' Agreement of NTS, and no material effects of this Transaction on Itaúsa's
results are expected in this fiscal year.

São Paulo (SP), April 30, 2021.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Investor Relations Officer

