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03.01.2021 

 

O Grupo AES Brasil  celebrou com o Itaú  Unibanco S/A um acordo de 

investimento, por meio do qual o banco : (i )  subscreverá novas ações 

preferenciais a serem emitidas no contexto de um au mento e capital a ser 

realizado pela Guaimbê  Solar Holding  S/A, sociedade controlada pela AES 

Operações do Grupo AES Brasil  e (i i)  aportará R$360 milhões na Guaimbê 

Holding. Com a subscrição das novas ações preferenciais no aumento de 

capital ,  o Itaú elevará a sua participação como acionista da Guaimbê Holding,  

passando a deter participação de 23,72% de seu capital social.  

Segundo a AES Brasi l ,  a operação reforça sua  capacidade de captar novos 

investidores de qual idade e reitera o compromisso do banco com o fomento 

de geração de energia por fontes renováveis.  

 

 

A Diagnósticos da América S/A –  Dasa  comunicou a aquisição das (i)  

ações representativas de 100% do capital social de emissão da Paquetá  

Participações S/A e (i i)  ações representativas de 100% do capital social da 

AMO  Participações S/A e, indiretamente, de 100% do capital social  da GEM 
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Assistência Médica Especializada S/A,  empresa prestadora de serviços de 

oncologia nos estados da Bahia, Sergipe  e Rio Grande do Norte.  

Como contraprestação, a Dasa pagará aos vendedores o valor 

aproximado de R$760 milhões, montante esse que representa o valor de 

mercado da totalidade das açõe s das sociedades adquiridas.  

Segundo a companhia, a aquisição está al inhada aos respect ivos planos 

de expansão.  

 

 

O Banco Inter S.A. aprovou programa de recompra de até 4.000.000 

ações ordinárias e até 8.000.000 ações preferenciais de emissão própria, para 

manutenção em tesouraria, cancelamento, recolocação no mercado ou 

destinação para o exercício de opções de compra de ações outorgadas aos 

executivos da instituição. O prazo de aquisição dos ativos inicia em 03.01.2022 

e f inaliza em 02.07.2022.  

Atualmente, são mantidas em tesouraria 3.461.580 ações, enquanto, em 

circulação, há 597.963.996 ações ordinárias e 1.155.574.538 ações 

preferenciais.  

A aprovação do programa de recompra é um movimento interessante,  

apesar do ínfimo percentual de ações a ser adqui rido pela companhia.  
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06.01.2021 

 

A Infracommerce  CXaaS S/A informou a celebraç ão de contrato para 

adquirir a empresa Tevec Sistemas S.A., empresa especializada em algoritmos 

de Machine Learning ,  pelo valor de R$25 milhões, com potencial  de earn out  

caso determinadas metas sejam atingidas.  

Com a aquisição, a companhia entende que reforça seu portfólio de 

soluções e se consol ida como o player expoente de Customer Experience as 

service (CXaaS) no Brasil  e na América Lat ina.  

 

 

A Kora Saúde Participações comunicou a aquisição da totalidade do 

capital social da Serviços Hospitalares Yuge S/A –  Hospital  São Francisco ,  

unidade de saúde localizada em Cei lândia –  DF, fundada em 1994, detentora 

de capacidade instalada para 179 leitos .  

Pela aquisição,  a  companhia efetuará o pagamento aos vendedores no 

valor de R$330 milhões.  

A Kora informou que a aquisição é estratégi ca e permite sua 

consol idação em cidades satél ites do Distrito Federal .  
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07.01.2021 

 

A XP Inc. S/A anunciou o fechamento de acordo para aquisição do Banco 

Modal, por meio de reorganização societária e troca de ações.  

A aquisição será paga com a emissão de até 19,5 milhões novas ações 

ou BDRs  de emissão da companhia, representando um prêmio de 35% sobr e o 

preço médio dos últimos 30 dias da instituição f inanceira.   

Em setembro de 2021, ambas as companhias detinham, conjuntamente, 

3,8 milhões de clientes ativos, ao passo que os cinco maiores bancos 

brasileiros somavam 457 milhões clientes totais com relaç ões bancárias e 175 

milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. 

Quanto à receita l íquida, no último ano  (l imitado até setembro de 2021 ) a XP 

e o Banco Modal atingiram o importe de R$11,8 bilhões contra R$427 bilhões 

gerados pelos cinco maiores bancos do país.  

A XP pontuou que a incorporação lhe permitirá acrescentar ainda mais 

competitividade na disputa contra as entidades bancárias tradicionais.  
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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  Anal ista  CNPI,  certif icado pela Associação dos Anal istas  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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