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07.02.2021 

 

A Oncoclínicas do Brasil  Serviços Médicos S/A comunicou a aquisição,  

por meio de sua controlada NOS –  Núcleo de Oncologia de Sergipe,  de 100% 

da Cemise  –  Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada Ltda. e 

Cemise –  Centro de Medicina Integrada de Sergipe EIRELI. A adquirida é uma 

clínica de especialidades médicas com foco em saúde integrada, prevenção e 

diagnóstico, com atuação no estado sergipano.  

O enterprise value  estipulado é de aproximadamente R$150 milhões .  

Adicionalmente ao pagamento integral do preço, será real izado um plano de 

expansão para uma das unidades na cidade de Aracaju  -  SE, no valor 

aproximado de R$18,6 milhões, o qual será desembolsado ao longo do 

primeiro ano após a conclusão da transação.   

 

08.02.2021 

 

 

O Hospital Mater Dei  S/A. comunicou a aquisição, por meio de sua 

subsidiária RMDS Participações S/A, de 95% de participação representativa do 

EMEC  -  Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda , hospital localizado em Feira 

    AÇÕES  
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de Santana –  BA, inaugurado em 1963. A unidade de saúde conta com mais de 

40 especial idades,  atendimento ambulatório e medicina diagnóstica, além de 

dispor de 126 leitos operacionais (incluindo 30 UTIs) e plano de expansão pa ra 

um total de 150 leitos operacionais decorrente de realocação de áreas.  

O enterprise value  da operação, incluindo o imóvel sobre o qual está 

erigido o hospital adquirido, é de R$205,9 milhões, do qual será descontado o 

endividamento l íquido. O múltiplo d a transação é de R$1,37 milhão por leito.  

  

 

 

O Bradesco  comunicou que submeterá à Assembleia Geral 

Extraordinária, marcada para 10.03.2022, as seguintes matérias:  

(i)  Cancelamento das 29.545.000 ações nominativas -escriturais, sem 

valor nominal, de emissão própria, mantidas em tesouraria,  sem redução do 

valor do capital social,  das quais 17.493.900 são ordinárias e 12.051.100 são 

preferenciais, adquir idas por meio de programas de recompra e 

(i i)  Aumento do capital social em R$4 bi lhões, elevando -o de R$83,1 

bilhões para R$87,1 bilhões, com bonificação em ações, mediante a 

capital ização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros –  Reserva 

Estatutária”, com a emissão de 968.953 .456 ações nominativas-escriturais, 

sem valor nominal, sendo 485.308.534 ordinárias e 483.644.922 preferenciais, 

que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova 

ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na dat a-

base, a ser f ixada após a homologação do processo perante o Banco Central.  

Segundo a inst ituição, o objetivo da operação de bonificação é 

aumentar a l iquidez das ações no mercado; possibil itar um ajuste na cotação 

das ações, tornando o preço mais atrativ o e acessível a um número maior de 

investidores e, ainda,  melhorar a adequação do saldo das reservas de lucros.  
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A Localiza Rent a Car  S/A aprovou sua 19ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia f idejussória 

adicional, em até duas séries, para distr ibuição pública com esforços restr itos, 

composta de até 2.500.000 debêntures,  com valor nomin al  de R$1.000,00, 

totalizando o montante de até R$2,5 bilhões na data de emissão . 

Segundo a companhia, os recursos obtidos com a oferta serão util izados 

para recomposição de caixa.  

Em setembro/2021, a Localiza apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 2,1, patamar considerado aceitável.  

 

09.02.2021 

 

 

A Equatorial Energia S/A, em continuidade às informações constantes 

do fato relevante divulgado em 26.01.2022 relativo à oferta restrita de ações, 

aprovou: (i)  o preço por ação de R$23,50; (i i)  o efetivo aumento do capital 

social no montante de R$2.782.282.500,00, mediante a emissão de 

118.395.000 ações ordinárias,  e (i i i )  a homologação da operação, no âmbito 

da oferta.  

Em razão do aumento, o novo capital social  da companhia passará a ser 

de R$7.471.994.872,59, dividido em 1.128.934.585 ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  A data de l iquidação fís ica e 

f inanceira das ações foi f ixada em 11.02.2022.  
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10.02.2021 

 

A Sabesp aprovou a realização de sua 30ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis, da espécie quirografária, em até duas séries, para 

distribuição pública com esforços restritos, no montante total de R$1 bilhão,  

na data de emissão.  

O número definit ivo de séries, a quantidade de debêntures a ser alocada 

em cada série e a  taxa f inal de remuneração serão determinados por meio de 

procedimento de coleta de intenções de investimento. A oferta será 

exclusivamente dest inada a investidores profissionais.  

Segundo a companhia, os recursos obtidos com a emissão serão 

destinados ao refinanciamento de compromissos f inanceiros vincendos em 

2022 e à recomposição e ao reforço de caixa.  

Em setembro/2021, a Sabesp apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 2,0, patamar considerado aceitável.  

 

11.02.2021 

 

A Hapvida  Participações e Investimentos S/A comunicou a aquisição de 

100% do capital votante da Smile Saúde  –  Grupo Smile ,  formado pelas 

empresas: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., Hospital João 

Paulo I I  Ltda, e Mais Saúde Cl ínica Ltda . O Grupo Smile  atua por meio de uma 

operadora de planos de saúde com cerca de 80 mil beneficiários localizados 

majoritariamente em Maceió –  AL,  João Pessoa –  PB,  Campina Grande –  PB e 

Brasíl ia -  DF.  
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O preço de aquisição, incluindo o imóvel onde está situado o hospital  

adquirido, é de R$300 milhões, sujeito a desconto do endividamento l íquido e 

retenção para garantia de eventuais contingências.  

Segundo a Hapvida, a aquisição objetiva acelerar seu crescimento em 

todas as praças de atuação do Grupo Smile.  
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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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