
 

1 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  

   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório especial  
Atualizado em 10.01.2021  

 

 

 

  
EDIÇÃO 60  

Janeiro 2022  

produzido por SIMPLA CLUB  

análise por Gabriel Guimarães Bassotto  

  

Resumo  

Fatos Relevantes  

15.01.2022 a 21.01.2022  
 

 

1milhaocom30.com
 

simpla.club  

AÇÕES  



 

2 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  

   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

17.01.2022 

 

A Petrobras  comunicou o protocolo , perante a CVM, do 

pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária 

de 75.704.061 ações preferenciais classe A ,  de emissão da 

Braskem  S.A. , e de titularidade da Petrobras e da NSP 

Investimentos S.A. –  Em Recuperação Judicial .  

As ações serão distribuídas simultaneamente: (i)  no Brasil , e 

(ii)  no exterior, sob a forma de American Depositary Shares 

(“ADSs”), representadas por American Depoistary Receipt 

(“ADR”), sendo cada ADR representativo de duas ações.  

 

 

A Sanepar comunicou aprovação de sua 12ª emissão de 

debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, 

em até três séries, as quais serão objeto de distribuição pública 

com esforços restritos, no montante total de R$600 milhões. A 

oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.  

    AÇÕES  



 

3  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  

   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

O valor nominal unitário dos títulos será d e R$1.000,00 e 

serão remunerados de acordo com o que for definido em 

procedimento de coleta de intenções. O vencimento das 

debêntures da primeira, segunda e terceira séries é, 

respectivamente, de 5, 9 e 10 anos contados da data de emissão 

(vencendo, portanto, em 15.01.2027, 15.01.2031 e 15.01.2032).  

Segundo a companhia, a totalidade dos recursos captados 

com a emissão será destinada à complementação do plano de 

investimentos, consistente na ampliação e melhorias de seus 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos, além de outras operações.  

Em setembro/2021, a Sanepar apresentou um 

endividamento em DL/EBITDA de 1,3, patamar considerado 

saudável.  

 

 

A Dommo S.A. comunicou o recebimento de notificação de 

aquisição acionária relevante pela qual foi informada de que a 

Prisma Capital Ltda. se tornará a titular de ações ordinárias de 

emissão da companhia, representativas de 47,21% de seu capital 

social votante total,  percentual que pode assegurar à adquirente 

o poder de controle.  

Segundo a companhia, a Prisma ainda informou que 

pretende (i)  reunir-se com a administração da Dommo para 
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decidir sobre eventuais mudanças à sua gestão e (ii)  que a 

Dommo avalie opções estratégicas em seu setor de atuação.  

 

 

18.01.2022 

 

A Sinqia comunicou que, por meio de sua controlada Sinqia 

Tecnologia Ltda, adquiriu 52% do capital social da Lote45  

Participações S.A., empresa especializada em softwares  para 

gestão de risco, atuante no ramo de fundos de investimento, com 

foco em family offices  e gestores de recursos, sediada na cidade 

de São Paulo –  SP. 

Como contrapartida pela aquisição de 52% da Lote45, a 

Sinqia efetuou o pagamento de uma parcela à vista de R$79,5 

milhões e futuramente pagará uma parcela adicional 

condicionada à receita líquida no exercício de 2022. A operação 

prevê opção de compra do restante do capital social da adquirida 

(48%), com preço de exercício vinculado à receita l íquida e à 

margem EBITDA da Lote45, no ano de 2026.  

Com a transação, a companhia objetiva: (i)  fortalecer a sua 

posição como provedora de tecnologia para o sistema financeiro 

e (ii)  estabelecer uma suíte completa e integrada para todos os 

participantes da indústria de fundos de investimento.  
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Três dias depois, a Sinqia comunicou a aprovação de 

programa de recompra de até 7.496.631 ações ordinárias, de 

emissão própria, representativas de 10% do número de ações em 

circulação. O programa deverá ser cumprido até a data de 

21.07.2023.  

A recompra é bem recebida pelo mercado, tendo em vista 

que a empresa sugere aos investidores que suas ações estão 

sendo negociadas a preços descontados, tratando -se, assim, de 

um investimento lucrativo.  

20.01.2022 

 

 

A Contour  Global do Brasil Participações S.A. comunicou que 

sua acionista controladora, Kani Lux  Holdings S.A., firmou acordo 

para venda da totalidade do capital social da companhia em favor 

da Patria  Investimentos.  

O preço de aquisição se baseia no enterprise value  de 

aproximadamente R$1.73 bilhão, sendo o equity value de cerca de 

R$898 milhões. O montante está sujeito a ajustes usuais de dívida 

líquida e de capital de giro, na data de fechamento da operação.  
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A Notre Dame Intermédica Participações S.A. ,  em 

continuidade às informações relativas à combinação de negócios 

firmada com a Hapvida  Participações e Investimentos , 

comunicou a aprovação de distribuição de dividendo 

extraordinário, no valor total de R$1 bilhão, correspondente a 

aproximadamente R$1613026961 por ação de emissão da 

companhia.  

Diante do acordo de associação entre a Notre Dame e a 

Hapvida, o valor dos dividendos extraordinários será descontado 

da importância a ser paga pelo resgate das ações preferenciais de 

emissão da HapvidaCo que serão entregues aos acionistas da 

companhia, no âmbito da combinação de negócios.  

 

 

A Viveo  (CM Hospitalar S.A) aprovou programa de recompra 

de até 5.784.024 ações ordinárias, de emissão própria, 

representativas de 5% do número de ações em circulação 

(115.568.492) e 2,02% do total de ações emitidas pela companhia 

(286.123.360). O prazo de vigência do programa é de 18 meses, 

iniciando em 21.01.2022 e encerrando em 21.07 .2023. 

Segundo a empresa, o programa visa maximizar a geração 

de valor ao acionista, por entender que o preço atual de suas 

ações não reflete o real valor da companhia.  

A recompra é vista com bons olhos pelo mercado em geral,  

eis que a empresa compreende que suas ações estão sendo 
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negociadas a preços descontados, sugerindo que a aquisição de 

seus ativos é um investimento vantajoso.  

 

  

A Lojas Renner  S.A. aprovou programa de recompra de até 

18.000.000 de ações ordinárias, representativas de 1,82% das 

ações em circulação (985.620.552). O prazo de vigência do 

programa é de 18 meses,  iniciando em 20.01.2022 e encerrando 

em 15.07.2023, cabendo à diretoria definir o melhor momento 

para efetuar as aquisições.  

Segundo a varejista, o objetivo do programa é (i)  viabilizar 

uma forma adicional de distribuir a geração e caixa em 

complemento ao pagamento de dividendos e juros sobre capital 

próprio; (ii)  buscar promover a criação de valor para os acionistas 

e (iii)  complementar a quantidade de ações necessárias à 

continuidade do Plano de Ações Restritas, aprovado em 

assembleia.  

O programa de recompra é um movimento interessante, 

apesar do módico percentual de ações a ser adquirido pela 

companhia.  
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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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