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29.11.2021 

 

 

A Simpar S.A. aprovou a incorporação da totalidade das 

ações de emissão da CS Infra  S.A, o que lhe permitirá controlar 

indiretamente a Ciclus Ambiental,  empresa responsável por 

operações de gestão e valorização de resíduos. Com a operação a 

CS Infra passará a ser subsidiária integral da Simpar . 

Como resultado da reorganização, serão emit idas em favor 

da controladora da Simpar (JSP Holding S.A.) : (i)  23.010.721 novas 

ações da Simpar e (ii)  bônus de subscrição de até 32.084.167 novas 

ações da companhia a ser exercido conforme os termos do 

protocolo e justificação da transação e do certifica do do bônus de 

subscrição. 

Segundo a Simpar, a incorporação está alinhada ao seu 

planejamento estratégico de desenvolver um portfólio de 

concessões que gere valor sustentável à holding e ao seu 

ecossistema de negócios e acionistas.   

 

    AÇÕES  
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A Aeris aprovou programa de recompra de até 4.000.000 

ações ordinárias de emissão própria, representativas de 

aproximadamente 2% do número de ações em circulação.  

Segundo a companhia, as ações adquiridas deverão ser 

mantidas em tesouraria e posteriormente poderão ser destinadas 

às seguintes finalidades: (i)  aos beneficiários de planos de 

incentivos baseados em ações e/ou (ii)  para fazer frente a 

pagamentos no âmbito de contrato de prestação de serviços 

firmado pela companhia e pela Falconi Consultores S.A, tendo por 

objeto, dentre outras intenções, aprimorar e consolidar o 

programa de excelência operacional e sistema de gestão da Aeris, 

e que prevê a alienação de até  1.600.000 ações ordinárias de 

emissão da companhia, a título de pagamento parcial pelos 

serviços prestados.  

A aprovação do programa de recompra é um movimento 

interessante, apesar do módico percentual de ações a ser 

adquirido pela empresa. 

 

 

A Arezzo  Indústria e Comércio S.A. comunicou que sua 

controlada, a ZZAB  Comércio de Calçados Ltda, celebrou a 
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aquisição da totalidade das quotas representativas do capital 

social da Guaraná Brasil  Difusão de Moda Ltda  (Carol Bassi) .  

Segundo a Arezzo, a transação está inserida em sua 

estratégia de ampliação de seus negócios no setor de moda e 

varejo, com diversificação de produtos e expansão de marcas em 

seu portfólio, reafirmando seu posicionamento de uma house of 

brands ,  além de entrar no segmento de vestuário feminino, 

fortalecendo sua presença no mercado de moda premium  

brasileiro.  

A ZZAB, no âmbito da operação, pagará o montante total 

de R$180 milhões, a serem pagos em uma parcela de R$50 

milhões na data de fechamento da operação e o saldo 

remanescente em determinadas datas ao longo dos próximos três 

anos. Caso a empresa adquirida atinja determinada s métricas de 

desempenho nos exercícios de 2022 e 2025, poderão ser pagos aos 

atuais sócios da Carol Bassi duas parcelas adicionais contingentes 

de até R$20 milhões cada.  

 

30.11.2021 

 

 

A Odontoprev  aprovou a incorporação do patrimônio líquido 

total da Magidonto Planos Odontológicos , pelo valor de avaliação 

de R$18,5 milhões, acrescido de potenciais parcelas variáveis, 
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após 12 e 24 meses contados da data do fechamento, que podem 

elevar o preço total da transação para até R$26 milhões . 

A incorporada se trata de empresa constituída em 1976, com 

objeto social voltado para à facilitação do acesso dos pacientes a 

tratamento odontológico, com rede verticalizada. A operação será 

submetida à exame, discussão e aprovação em assembleia geral 

extraordinária a ser prevista para 03.01.2022, às 10h00min. 

Segundo a Odontoprev, a operação lhe conferirá maior 

eficiência operacional, administrativa e financeira, com redução 

de custas e complementação de portfólio.  

 

 

A Copel  informou que foi efetivada a migração ao Nível 2 de 

Governança Corporativa da B3 S/A., conforme já divulgado ao 

mercado em setembro e outubro de 2021.  

O regulamento do Nível 2 contempla práticas distintas de 

governança corporativa como: (i)  tag along de 100% para as ações 

ordinárias e preferenciais; (ii)  direito de voto para os acionistas 

preferencialistas em assuntos que tratem de transformação, 

incorporação, cisão ou fusão da companhia e (iii)  utilização da 

câmara de arbitragem do Mercado –  CAM da B3.  

Segundo a Copel, a migração fortalece os fundamentos para 

a perenidade, o desenvolvimento sustentável dos negócios e a 

geração de valor aos acionistas.  
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A Renova  Energia S.A. –  Em Recuperação Judicial informou 

a conclusão da venda da Unidade Produtiva Isolada ( UPI) Brasil 

PCH ,  nos termos previstos no edital da unidade e no plano de 

recuperação do Grupo Renova.  

Com a transação, a companhia transferiu a totalidade d as 

ações ordinárias de emissão da Brasil  PCH, de sua titularidade, 

para os demais acionistas da BSB Energética e Eletroriver S.A., e 

para a própria Brasil  PCH, pelo valor de R$1,1 bilhão.  

Os recursos obtidos com a operação foram utilizados na 

liquidação antecipada de empréstimo Debtor In Possession ,  

contratado pela sua subsidiária Chipley SP Participações –  Em 

Recuperação Judicial,  além de coobrigações da companhia e da 

Renova Participações S.A. 

Segundo a empresa, a transação representa mais um passo 

em sua recuperação, permitindo a redução de cerca de R$740 

milhões do endividamento de todo o Grupo Renova.  
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O Banco BTG Pactual  S.A. , aprovou a incorporação da 

Holding  Universa S/A. A operação se insere no contexto da 

aquisição da totalidade das ações da Empiricus Research 

Publicações Ltda, da Vitreo Holding Financeira S/A.,  da Vitreo 

Holding S/A, bem como de suas respectivas subs idiárias.  

Com a transação, houve o aumento do capital social do BTG 

Pactual no montante de R$250.000.040,00, mediante a emissão 

de 29.134.704 novas ações, sendo 9.711.568 ações ordinárias e 

19.423.136 ações preferenciais classe A, a serem agrupadas em 

9.711.568 units  de emissão do banco.  

Assim, o capital social do BTG Pactual passa a ser de 

R$15.839.880.488,92, dividido em 11.506.119.928 ações, sendo 

7.244.165.568 ações ordinárias; 2.864.529.000 ações preferenciais 

classe A  e 1 .397.425.360 ações preferenciais classe B .  

 

 

A Pague Menos  S.A. aprovou programa de recompra de até 

2.000.000 ações de emissão própria, representativas de 

aproximadamente 1,27% do número de ações em circulação 

(157.090.074). O prazo de cumprimento do programa é de três 

meses, com término previsto para 01.03.2022.  

As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria e 

posteriormente entregues aos seus funcionários e 
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administradores no âmbito do plano de ações restritas vigentes 

da companhia.  

A operação é vista com bons olhos, apesar do ínfimo 

percentual de ações a ser adquirido.  

 

02.12.2021 

 

 

A Desktop  –  Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. 

comunicou o fechamento da operação de aquisição de 100% do 

capital social das empresas LPNet Telecomunicações, Velus 

Serviços de Comunicações Ltda, Netstyle Comércio de 

Equipamentos de Informática Ltda, Silva e Silveira Provedo r de 

Internet Ltda, e LPNet Serviços de Cobrança (em conjunto 

“LPNet”), por meio de sua controlada a Starnet Telecomunicações 

Ltda. 

As empresas adquiridas, em conjunto, tratam-se de 

provedores de serviços de internet de banda larga com tecnologia 

de fibra óptica atuantes em mais de 40 municípios do estado de 

São Paulo.  

O preço total da aquisição é de R$340 milhões , dos quais 

R$210 milhões serão pagos à vista, enquanto o saldo 

remanescente será adimplido em quatro parcelas anuais, a partir 

do segundo aniversário da transação. Os vendedores terão direito 

a receber eventual earnout  de até R$90 milhões, caso cumpridas 

determinadas metas de performance.  
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Segundo a Desktop, considerando a aquisição da Net 

Barretos e a da LPNet, seu portfólio atualmente atinge mais de 

600 mil assinantes.  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao 

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são 

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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