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FATO RELEVANTE 

INVESTIMENTO NA AEGEA SANEAMENTO  

 

 

ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”) comunica aos seus acionistas e ao mercado que assinou 

contratos para investimento na Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea”). 

A participação da Itaúsa na Aegea após a conclusão dessa operação será de 10,20% 

do capital votante e 8,53% do capital total, conforme previsto em Contrato de 

Investimento (“Contrato”). O restante do capital permanecerá com os atuais 

acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Singapura (GIC). 

O valor desse investimento será de R$ 1,3 bilhão, sujeito aos ajustes de preço 

previstos no Contrato, sendo o fechamento da transação condicionado ao 

cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa 

natureza. Os recursos deverão ser captados por instrumento de dívida de longo 

prazo. Esse investimento será contabilizado pelo método de equivalência 

patrimonial e deverá ser concluído no segundo trimestre de 2021, não sendo 

esperados efeitos relevantes dessa transação no resultado da Itaúsa neste exercício 

social. 

Conforme disposto no Acordo de Acionistas negociado com os atuais acionistas da 

Aegea, a Itaúsa terá o direito de indicar um membro para cada um dos seguintes 

órgãos: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Comitê de Finanças. 

Adicionalmente, terá outros direitos atribuíveis a acionistas relevantes. 

Criada em 2010, a Aegea atua como administradora de concessões de saneamento 

operando em todos os processos que abrangem o ciclo integral de água: 

abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, nas modalidades de concessões, 

subconcessões e PPPs (Parcerias Público-Privadas). É líder no setor privado de 

saneamento básico no Brasil, atendendo mais de 11 milhões de pessoas em 126 

municípios em 12 estados do Brasil. 



 

 

A Itaúsa acredita que, além de contribuir com boas práticas de gestão e de 

governança corporativa, o investimento a ser realizado permitirá que a Aegea 

potencialize a execução do seu plano de crescimento, apoiando novas 

oportunidades que maximizem a criação de valor dos seus negócios.  

Com esse investimento, a Itaúsa adiciona ao seu portfólio um ativo que combina 

taxa de retorno atrativa, alto potencial de crescimento e impacto positivo para a 

sociedade. A aquisição dessa participação está alinhada à estratégia de alocação de 

capital ao reunir parceiros estratégicos com visão de longo prazo e experiência 

comprovada no setor de atuação. 

A Itaúsa reafirma sua confiança no futuro do Brasil e reforça o seu compromisso 

com a criação de valor de longo prazo para seus acionistas e à sociedade. 

A Itaúsa manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da evolução 

das etapas dessa transação. 

 

São Paulo (SP), 27 de abril de 2021. 

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL 

Diretor de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

INVESTMENT IN WATER SANITATION COMPANY AEGEA 

 

 

ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”) announces to its shareholders and to the market in general 

that it signed agreements for investment in Aegea Saneamento e Participações S.A. 

(“Aegea”). 

Itaúsa’s stake at Aegea after the investment is concluded will be 10.20% of its voting 

capital and 8.53% of the total capital, as provided for in the investment agreement 

(“Agreement”). The remaining capital will be held by Aegea’s current controlling 

shareholders and Singapore Sovereign Fund (GIC). 

Itaúsa’s investment in this transaction will be R$ 1.3 billion plus price adjustments 

provided in the Agreement, and the closing of the transaction is subject to the 

fulfillment of certain usual precedent conditions for transactions of this nature. The 

funds are expected to be raised through a long-term debt instrument. This 

investment will be accounted for using the equity method, should be concluded in 

the second quarter of 2021 and shall not produce relevant effects on Itaúsa’s results 

in this fiscal year. 

Pursuant to a Shareholders' Agreement negotiated with other Aegea shareholders, 

Itaúsa will have the right to appoint one member to each of the following bodies: 

Board of Directors, Audit Committee and Finance Committee. In addition, Itaúsa will 

have other rights attributable to relevant shareholders. 

Created in 2010, Aegea manages sanitation concessions operating in all processes 

that cover the entire water cycle: supply, collection and treatment of sewage, in 

concessions, sub-concessions and PPPs (Public-Private Partnerships). It is a leader 

in Brazil’s basic sanitation private sector, serving more than 11 million people in 126 

cities and 12 Brazilian states. 



 

 

Itaúsa believes that, in addition to contributing to good management and corporate 

governance practices, the investment enhances Aegea‘s execution of its growth 

plan, supporting new opportunities that maximize the value creation of its business. 

With this investment, Itaúsa adds to its portfolio an asset that combines attractive 

returns, high potential growth, and positive impact for society. This acquisition is 

aligned with Itaúsa’s capital allocation strategy by teaming-up with strategic 

partners with proven experience in the sector in which they operate. 

Itaúsa reaffirms its confidence in Brazil’s future and reinforces its commitment to 

creating long-term value for its shareholders and to society. 

Itaúsa will keep its shareholders and the market informed about the next steps 

regarding this transaction. 

 

São Paulo (SP), April 27, 2021. 

 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL 

Investor Relations Officer 

 


