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27.12.2021 

 

A Omega Geração S.A.  anunciou que, dentre outras matérias, 

aprovou em assembleia:  

(i)  o pedido de conversão do registro de companhia aberta 

da categoria “A” para a categoria “B”  perante a CVM;  

(ii)  o pedido de saída da Omega do segmento especial de 

listagem, Novo Mercado, da B3;  

(iii)  o pedido de retirada da negociação na B3 das ações 

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da 

empresa;  

(iv)  a celebração, entre a companhia e a Omega 

Desenvolvimento S.A. com incorporação da parcela patrimonial 

cindida pela Omega Geração S.A e  

(v)  o aumento de capital social da Omega, no valor de 

R$5.994.975,35, com a emissão de 344.066 novas ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação 

R$17,42391096, a serem totalmente integralizadas mediante a 

versão da parcela cindida a ser incorporada pela Omega;  

(vi)  a realização da operação como um todo; 

(vii)  o cancelamento das 41.100 ações da companhia 

atualmente mantidas em tesouraria e  

(viii)  a nova redação do estatuo social da companhia.  
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O Quality Software S/A aprovou sua 1ª emissão de 

debêntures simples, em série única, com garantia real, com valor 

nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão (27.12.2021), 

totalizando o montante de R$65 milhões. Os títulos serão objeto 

de distribuição pública com esforços restritos de colocação.  

Segundo a Quality, os recursos obtidos com a operação serão 

destinados para: (i) pagamento parcial do preço de aquisição das 

ações ordinárias de emissão da ACCT C onsultoria e 

Desenvolvimento S/A; (ii)  pré-pagamento de operações 

financeiras e (iii)  reforço do capital de giro e gestão de recursos 

da companhia, incluídos eventuais investimentos no segmento 

em que atua.  

A empresa, em 2021, apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 0,3, patamar considerado saudável.  

 

28.12.2021 

 

 

A Direcional  Engenharia S.A. aprovou novo programa de 

recompra de até 10% das ações ordinárias em circulação 

(80.010.815) de emissão própria, além das ações mantidas em 

tesouraria (4.803.592). O prazo máximo para realização das 

aquisições é de 18 meses, iniciando-se em 28.12.2021.  
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O programa de recompra é bem recebido pelo mercado, 

especialmente em razão do percentual de ações a ser adquirido, 

subtendendo-se que os ativos da companhia estão sendo 

negociados a preços descontados. Ao realizar o programa, a 

empresa sugere que suas ações se tratam de um investimento 

lucrativo.  

 

A Atom  Empreendimentos e Participações S.A. f irmou 

contrato de parceria e exclusividade com a Bellinos Unlimited  

Empreendimentos e Participações, para desenvolvimento de 

conteúdos educacionais.  

A empresa parceira possui como objetivo no negócio o 

desenvolvimento e criação da Dealmaker Academy, plataforma 

de formação continuada e networking, juntamente com know-

how  e experiência em lançamento, desenvolvimento e 

gerenciamento de ferramentas para criação e operacionalização 

de infoprodutos da Atom. 

 

 

A MRV  Engenharia e Participações S.A. comunicou a 

conclusão da venda do empreendimento Lake Worth, localizado 

na Flórida, EUA, pelo valor de venda geral (VGV) de US$54 

milhões, representando um recebimento líquido de US$27,7 
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milhões, lucro bruto de US$27,4 milhões, Cap Rate  de 3,5% e Yield 

On Cost  de 8,3% 

 

29.12.2021 

 

A Syn Prop e Tech S.A comunicou que adquiriu, em conjunto 

com a CCP/CPP Parallel Holding Cajamr I LLC, na proporção de 

30% para a companhia e 70% para a parceira, 5 andares comerciais 

da Torre D do setor “C” do Condomínio WTorre JK, situado na 

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, na cidade de São 

Paulo –  SP, e suas respectivas vagas de garagem, totalizando uma 

área privativa de 2.283,22 m².  

O valor total da transação é de R$51.500.000,00, sendo que a 

quantia correspondente a 25% do montante foi paga na data de 

29.12.2021, ao passo que o saldo remanescente será pago 

mediante a assinatura da escritura de compra e venda.  

 

31.12.2021 

 

 

A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. informou a 

concretização dos termos e condições da parceria estratégica 

firmada com o BRB –  Banco de Brasília  S/A. Com a operação, a 
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Wiz passa a ser titular de 50,1% das ações de emissão de uma nova 

corretora de seguros (NewCo), que terá exclusividade na 

comercialização de produtos e serviços de seguridade, incluindo 

seguros, consórcio, títulos de capitalização e previdência privada 

na rede de distribuição controlada pelo Banco de Brasília pelo 

prazo de 20 anos.  
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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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