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10.01.2022 

 

O Grupo de Moda Soma S/A aprovou programa de recompra de até 

44.000.000 ações ordinárias de emissão própria, representativas de 

aproximadamente 5,6% do total  de ações do capital e de 10% das ações em 

circulação, após a realização da totalidade das aquisições. A operação será 

realizada entre 07.01.2022 e 07.07.2023.  

As aquisições serão suportadas pelo montante global das reservas de 

lucro e de capital e do resu ltado realizado do exercício em curso. As ações 

adquiridas serão canceladas ou alienadas ou, ainda,  util izadas no cumprimento 

de plano de incentivo baseado em ações.  

O programa de recompra é bem recebido pelo mercado dado o 

percentual de ações a ser adquir ido. A empresa,  ao assim se portar, sugere 

que suas ações estão negociadas a preços descontados, dando a entender que 

suas ações se tratam de um investimento lucrativo.  

 

 

A Eternit  S/A. –  Recuperação Judicial  informou a aquisição da totalidade 

do capital social da Confibra  Indústr ia e Comércio Ltda, companhia fundada 

em 1973 atuante no mercado de telhas de f ibrocimento , local izada na cidade 

    AÇÕES  
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de Hortolândia –  SP, que detém capacidade de produção de 168 mil toneladas 

por ano.  

O preço de aquisição, incluindo o imóvel onde a emp resa está sediada, 

é de R$110 milhões, com possibil idade de pagamento de earnout de R$10 

milhões a depender do cumprimento de metas f inanceiras relativas ao 

exercício 2022.  

Segundo a Eternit,  a aquisição está em linha com sua estratégia de 

crescimento e consol idação setorial .  A operação é um movimento interessante 

para o processo de turn around  em que a empresa se encontra.  

 

11.01.2022 

 

A Três Tentos  Agroindustrial S/A divulgou o prospecto preliminar da 

oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão própria. 

A oferta consistirá na distribuição pública primária de 500.000 ações e o preço 

por ação será f ixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções 

perante investidores institucionais (procedimento de bookbuilding ).  

Segundo a companhia, o montante total da oferta, com base no preço 

das ações de fechamento pregão da B3 em 07.01.2022, atinge R$4,4 milhões.  
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O Hospital Mater Dei  S/A comunicou a aquisição de 95,5% do Hospital 

Premium –  Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia Ltda,  unidade de saúde 

localizada em Goiânia –  GO, com capacidade instalada para 156 leitos.  

O enterprise value  para 100% da operação, incluindo o imóvel sobre o 

qual está erigido o hospital adquirido,  é de R$250 milhões,  que serão pagos 

em 6 parcelas.  

Segundo o Hospital Mater  Dei, a aquisição é mais uma etapa de sua 

implementação estratégica de consolidação do eixo de assistência hospitalar 

na região da capital goiana.  

 

 

A Positivo Tecnologia S.A. aprovou a realização de sua 3ª emissão de 

debêntures simples,  não conversíveis,  da espécie quirografária, em série 

única, no valor total  de até R$350 milhões, as quais serão objeto de oferta de 

distribuição com esforços restritos.  

Os títulos terão prazo de vencimento de 4 anos,  a partir da data de 

emissão, e farão jus ao pagamento de  juros remuneratórios equivalentes a 

100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI (expressas na forma 

percentual ao ano, base 252 úteis),  acrescida de sobretaxa a ser definida em 

procedimento de bookbuilding  l imitada a 3,75% ao ano, sob a mesma b ase de 

dias úteis.  
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Segundo a Positivo,  os valores captados na operação serão destinados 

ao reforço de caixa e à gestão ordinária dos negócios.  

Em setembro de 2021, a companhia apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 0,7, patamar considerado saudável.  

 

 

A CCR S/A aprovou a realização de sua 16ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis, da espécie quirografária, em duas series, com valor 

unitário de R$1.000,00, totalizando o montante de R$3.416 bi lhões.  

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 7 anos, 

vencendo, portanto,  em 15.01.2029, enquanto as da segunda série terão 

vencimento de 14 anos, vencendo, assim, em 15.01.2036. A emissão dos títulos 

será objeto de distribuição pública com esforços restritos.  

 Segundo a CCR, os recursos obtidos com a operação serão destinados 

para o resgate antecipado da totalidade das 600 notas promissórias comerciais  

representativas da 1ª e 3ª séries da 4ª emissão; para reforço e composição de 

caixa; para pagamento de despesas  e gastos futuros e reembolso de dívidas,  

despesas ou gastos incorridos em período igual  ou inferior a 24 meses da data 

de encerramento da oferta.  

Em setembro de 2021, a companhia apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 2,5, patamar que se encontra no l imite do razoável.  
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12.01.2022 

 

A Sequoia  Logíst ica e Transportes S.A. comunicou a aprovação de novo 

programa de recompra de até 6.074.705 ações ordinárias, nominativas e sem 

valor nominal, de emissão própria, representativas de 4,4% do total de ações 

emitidas pela companhia e 5% das ações circul antes (121.494.101). O prazo de 

efetivação do programa é de 18 meses, iniciando em 11.01.2022 e f inalizando 

em 11.07.2023.  

As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria, alienadas,  

canceladas ou serão destinadas ao cumprimento das obrigações da Sequoia no 

plano de opções de ações dirigidos a seus executivos e colaboradores.  

O programa de recompra é bem visto pelo mercado em geral ,  haja vista 

o percentual  de ações a ser adquirido, subentendendo -se a sugestão da 

companhia de que suas ações estão sendo nego ciadas a preços descontados e,  

assim, tratam-se de um investimento vantajoso. 

 

13.01.2022 

 

A Dexco S.A. aprovou programa de recompra de até 20.00.000 ações 

ordinárias de emissão própria, representativas de 6,76% da quantidade total 

das ações em circulação (295.712.981). O prazo de cumprimento do programa 

é de 18 meses, iniciando em 13.01.2022 e f inalizando em 13.07.2023.  
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As ações adquiridas serão destinadas à permanência em tesouraria,  

posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital  social.  

O programa de recompra é bem recebido pelo mercado, tendo em conta 

o percentual de ações a ser adquirido. A companhia, ao assim se posicionar, 

sugere que suas ações estão sendo negociadas a preços descontados, dando a 

entender que a aquisição de suas ações é um investimento lucrat ivo aos 

investidores em geral.  

 

  

O Itaú  Unibanco  Holding S/A comunicou a aquisição de até 100% da  Ideal  

Holding Financeira S.A .,  corretora 100% digital que oferece soluções de 

trading  e DMA (direct market acess ) .  

A compra será real izada em duas etapas ao longo de 5 anos. Na primeira,  

a entidade bancária adquirirá 50,1% do capital social e votante da Ideal,  por 

meio de um aporte primário e da aquisição secundária de ações que total izam 

cerca de R$650 milhões, passando a deter o controle da companhia. Na 

segunda fase, após 5 anos, o Itaú Unibanco poderá exercer o direito de compra 

do percentual restante (49,9%) do capital  social da Ideal.  

O banco informou que a aquisição reforça seu compromisso de buscar 

soluções transformadoras em um mercado em franca expansão, amplian do seu 

portfólio de produtos e serviços.  
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A Ser Educacional  comunicou a aprovação de novo programa de 

recompra de até 4.939.840 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

de emissão própria,  representativas de 3,8376% do total de ações emitidas 

pela companhia e 9,09% das ações circulantes. O prazo de efetivação do 

programa é de 12 meses, in iciando em 13.01.2022 e f inalizando em 

13.01.2023.  

As ações adquiridas serão mantidas em te souraria, alienadas,  

canceladas ou recolocadas no mercado, ou, ainda, servirão para exercício de 

opções de compra de ações e/ou para cumprimento de  outros planos 

aprovados em assembleia .  

O programa de recompra é bem visto pelo mercado em geral ,  haja vista 

o percentual  de ações a ser adquirido, subentendendo -se a sugestão da 

empresa de que suas ações estão sendo negociadas a preços descontados e,  

por isso, tratam-se de um bom invest imento.  
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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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