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06.12.2021 

 

 

A Marisa Lojas aprovou o aumento de seu capital social no 

importe mínimo de R$89.999.999,32 e no valor máximo de 

R$249.999.999,48, mediante a emissão para subscrição particular 

de até 81.168.831 ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal, a um preço de R$3,08/ação.  

Além das ações que subscreverem, os subscritores farão 

jus, como vantagem adicional, a um bônus de subscrição para 

cada uma nova ação ordinária subscrita, totalizando a emissão de 

até 81.168.83 bônus de subscrição.  

Os bônus de subscrição serão emitidos em uma única série 

e cada um conferirá a seu titular o direito de subscrever 

0,850828725129724 ação ordinária, ao preço de exercício por 

bônus de subscrição de R$3,62.  

Os titulares de ações de emissão da companhia terão o 

período do dia 13.12.2021 (inclusive) a 11. 05.2022 (inclusive) para 

exercer o seu direito de preferência na subscrição das novas ações 

emitidas, no percentual de 31,0400060005% sobre a posição 

acionária que possuírem no fechamento do pregão da B3 do dia 

    AÇÕES  
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10.12.2021. As ações adquiridas após do dia 13.12.2021 (inclusive) 

não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente.  

 

 

A CSN  S.A. aprovou novo programa recompra de até 

30.000.000 ações ordinárias de emissão própria, representativas 

de 4,6% do número de ações em circulação (651.276.570). 

Atualmente, a companhia detém 31.491.500 ações em tesouraria.  

Segundo a CSN, as ações serão adquiridas para 

permanência em tesouraria e posterior alienação ou 

cancelamento.  

A aprovação do programa de recompra é um movimento 

interessante, dado o percentual de ações a ser adquirido, 

sugerindo a empresa que suas ações se tratam de um 

investimento lucrativo.  

 

 

A Kepler Weber  S.A. aprovou programa recompra de até 

3.032.416 ações ordinárias de emissão própria, representativas de 

aproximadamente 10% do número de ações em circulação 

(30.324.161) . Atualmente, a companhia detém 14.571 ações em 

tesouraria.  

Segundo a corporação, o prazo de cumprimento do 

programa é de 18 meses e as ações adquiridas se destinarão à 

permanência em tesouraria e posterior alienação ou 

cancelamento.  
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A aprovação do programa de recompra é vista com bons 

olhos pelo mercado, dado o considerável percentual de ações a 

ser adquirido, subtendendo-se que a empresa sugere que suas 

ações se tratam de um investimento vantajoso.  

 

 

A Terra Santa  Propriedades Agrícolas S.A aprovou 

programa recompra (com prazo de cumprimento iniciando em 

06.12.2021 e término em 01.06.2023) de até 300.000 ações 

ordinárias de emissão própria, representativas de 

aproximadamente 1% do total de ações em circulação 

(30.558.665). Atualmente, não há ações mantidas em tesouraria.  

Segundo a empresa, as ações adquiridas se destinarão 

eventual exercício do plano de ações restritas e plano de 

incentivo e alinhamento estratégico de longo prazo da 

companhia. A corporação deverá, ainda, cancelar ou alienar as 

ações em tesouraria que excederem o saldo de lucros e reservas 

disponíveis, no prazo de 6 meses, a contar da divulgação das 

demonstrações contábeis, anuais e intermediárias ou 

informações financeiras trimestrais em que se apurar o excesso . 

A operação é um movimento interessante, apesar do ínfimo 

percentual de ações a ser adquirido.  
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07.12.2021 

 

 

A Vamos  Locação de Caminhões, Máquinas e 

Equipamentos S.A. aprovou programa de recompra (com prazo de 

cumprimento iniciando em 07.12.2021 e término em 07.06.2023)  

de até 19.431.393 ações ordinárias de emissão própria, 

representativas de aproximadamente 7% do total de ações em 

circulação.  

Segundo a corporação, a aquisição será suportada pelo 

montante global das reservas de lucro e de capital disponíveis e 

tem por objetivo a maximização de valor ao acionista, sem 

redução do capital social.  As ações serão mantidas e m tesouraria, 

canceladas, alienadas e/ou util izadas para atender as obrigações 

dos planos de remuneração baseado em ações.  

A aprovação do programa de recompra é vista com bons 

olhos pelo mercado, dado o considerável percentual de ações a 

ser adquirido, subtendendo-se a sugestão da empresa de que 

suas ações se tratam de um investimento lucrativo.  

Dois dias depois, em 09.12.2021, a companhia comunicou a 

aquisição de 100% das quotas sociais da HM Empilhadeiras  Ltda, 

empresa de locação e venda de equipamentos intralogísticos 

novos, que conta com uma frota de 2.854 implementos 

(empilhadeiras, paleteiras, rebocadores e congêneres), com sede 
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na cidade de Campinas –  SP e filiais em Ribeirão Preto –  SP, Pouso 

Alegre –  MG e Bauru –  SP. O enterprise value  atinge a importância 

de R$150 milhões, que será reajustado com base na dívida líquida 

e outros ajustes inerentes à transação.  

 

 

A Companhia Brasileira de Alumínio –  CBA aprovou sua 1ª 

emissão de debêntures simples, não conversíveis, quirografárias, 

em série única, para distribuição pública com esforços restritos . 

A operação prevê a emissão de 23.000 debêntures, 

perfazendo o montante total de R$230 milhões, que serão 

destinadas exclusivamente a investidores profissionais.  

Os títulos têm vencimento fixado na data de 15.06.2029 e 

serão remunerados com juros correspondentes a 100% da Taxa DI 

ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de sobretaxa 1,55% ao ano, 

sob a mesma base, calculados de forma exponencial e cumulativa.  

Segundo a CBA, os recursos líquidos captados serão 

destinados ao desenvolvimento de projetos que tenham o 

objetivo de melhorar a performance ambiental da estrutura 

produtiva e os indicadores elencados no Green Bond Framework  

da empresa.  

A companhia, apesar de no ano passado ter apresentado 

um endividamento em DL/EBITDA de 1,9 , apresentou lucro líquido 

negativo. 
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A Via  S.A. aprovou programa de recompra (com prazo de 

cumprimento iniciando em 07.12.2022 e término em 07.06.2023)  

de até 18.000.000 ações ordinárias de emissão própria, 

representativas de aproximadamente 1,127% do total de ações em 

circulação (1.596.295.753). Atualmente, a empresa mantém 

293.503 ações em tesouraria.  

Segundo a Via, a aquisição será suportada pelo montante 

global das reservas de capital disponíveis e tem por objetivo  

liquidar o exercício de ações restritas no âmbito de seus 

programas e planos de incentivo de longo prazo. 

A operação é um bom movimento, apesar do ínfimo 

percentual de ações a ser adquirido.  

 

09.12.2021 

 

 

A Camil  Alimentos S.A. celebrou a aquisição, por meio de 

sua subsidiária Saman no Uruguai, da Silicom  S.A, empresa de 

alimentos do segmento de frutas secas, legumes, sementes, 

molhos e azeites, fundada em 1975 e com faturamento anual de 

U$23 milhões.  
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A companhia informou que a aquisição lhe posicionará 

como expoente provedor de produtos saudáveis, estando a 

operação alinhada à sua estratégia de crescimento e ao seu 

histórico de ampliação por meio de aquisições.  

A operação está sujeita ao cumprimento de condições 

usuais. Até a conclusão da transação, as companhias envolvidas 

continuarão operando de forma independente.  

 

 

O Banco Mercantil do Brasil  S.A aprovou programa de 

recompra (com prazo de cumprimento iniciando em 10.12.2021  e 

término em 31.12.2021)  de até 600.000 ações preferenciais de 

emissão própria, representativas de aproximadamente 2,12% do 

total de ações em circulação.  

As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria, 

podendo futuramente ser util izadas no âmbito de outras 

operações do banco tais como cancelamento, recolocação no 

mercado ou pagamento de remuneração aos executivos e 

colaboradores, relativo aos planos de incentivo de longo prazo.  

Segundo a instituição bancária , a aquisição não interfere no 

valor de seu capital social .   

A operação é um movimento interessante, apesar do 

módico percentual de ações a ser adquirido por meio do 

programa de recompra. 
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A Aeris  Indústria e Comércio de Equipamentos para 

Geração de Energia S.A. aprovou a criação de plano de outorga de 

ações restritas, com os objetivos de: (i)  estimular a expansão, o 

êxito e a consecução dos objetivos sociais, bem como a 

otimização dos aspectos que possam valorizar a empresa no 

longo prazo; (ii)  alinhar os interesses dos acionistas aos de 

administradores, empregados e colaboradores e (ii)  possibilitar à 

companhia ou às sociedades controladas atrair e manter a elas 

vinculadas determinadas pessoas elegíveis, oferecendo -lhes a 

possibilidade de se tornarem acionistas.  

Nos termos previstos pelo Conselho de Administração, 

poderão ser entregues aos participantes do plano, em seu âmbito, 

até 2.400.00 ações restritas, correspondentes a 

aproximadamente 0,31% do capital social da companhia, o qual 

poderá ser ajustado, nos termos acordados. 
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10.12.2021 

 

 

A Companhia Riograndense de Saneamento –  Corsan  

submeteu à CVM pedido de oferta pública de distribuição 

primária e secundária de ações  ordinárias de emissão própria.  

Adicionalmente, a corporação também apresentou: (i) à 

CVM, pedido de conversão de registro da companhia de emissor 

de valores mobiliários da categoria “B” para a categoria “A” e (ii) 

à B3, pedido de listagem e admissão à negociação de suas ações 

ordinárias no segmento especial de listagem do Novo Mercado.  

Segundo a Corsan, a oferta somente terá início após a 

concessão dos devidos registros pela CVM e pela B3, não sendo 

realizado registro da oferta ou das ações no mercado de capitais 

de qualquer outro país.  

 

 

A B3  S.A aprovou programa de recompra (com prazo de 

cumprimento iniciando em 01.02.2022 e término em 28.02.2023) 

de até 250.000.000 ações ordinárias de emissão própria, 

representativas de aproximadamente 4,1% do total de ações em 
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circulação (6.064.906.375). Atualmente, a corporação mantém 

52.956.449 ações em tesouraria.  

Segundo a B3, a aquisição não impactará a composição 

acionária ou sua estrutura administrativa. As ações adquiridas 

serão canceladas ou util izadas para a execução do Plano de 

Concessão de Ações da Companhia ou de outros planos 

aprovados pela Assembleia Geral.  

A recompra é bem recebida pelo mercado, porque a 

empresa sugere que suas ações estão sendo negociadas a preços 

descontados, sendo, portanto, um investimento vantajoso.  

Adicionalmente, a empresa informou que foi autorizada a 

realização de novos contratos de derivativos relacionados a ações 

de sua emissão (equity swap).  
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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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