


● Alupar (ALUP11): em 21.02.2022, a companhia informou que sua

controlada, Empresa Sudeste de Transmissão de Energia – ESTE, obteve o

Termo de Liberação de Receita – TLR, autorizando o recebimento de receita

a partir de 09.02.2022, adicionando uma receita anual permitida de R$123,6

milhões para o ciclo 2021-2022. O empreendimento está localizado nos

estados de Minas Gerais e Espírito Santo e o investimento nas instalações

será de aproximadamente R$495,4 milhões. Adicionalmente, o montante

de R$107,9 milhões, relativo às despesas financeiras líquidas durante o

período de construção, foi capitalizado, totalizando, assim, o investimento

total do projeto a ser utilizado de R$603,3 milhões.

● Ambipar (AMBP3): em 02.02.2022, a empresa, por meio de sua

controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá Inc., adquiriu 100% da

First Response, corporação fundada em 2007, especialista em

atendimentos de emergências ambientais com foco em incêndio,

treinamentos, simulados e terceirização de bombeiros e equipamentos de

combate a fogo, com 8 bases operacionais no Canadá. Em 2021, a adquirida

faturou C$10,2 milhões e C$2,1 (em dólares canadenses). Segundo a

Ambipar, a operação está alinhada ao seu plano de expansão geográfica,

de ampliação da capilaridade de atendimento e aumento do portfólio de

serviços e soluções, passando a contar com 28 bases operacionais

localizadas na América do Norte.

Em 23.02.2022, a companhia comunicou a liquidação da 1ª emissão

de debêntures de sua controlada (Emergência Participações S/A) no valor
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de R$335,5 milhões. A corporação ainda informou que possui recursos

suficientes para financiar a expansão de seus negócios, em decorrência da

emissão e da captação de R$750 milhões, além da geração de caixa

superior às expectativas. Por fim, a Ambipar também pontuou que, diante

da operação, não detém planos iminentes de acessar o mercado de

capitais brasileiro, incluindo o cancelamento da oferta pública inicial de

ações de emissão da sua controlada Environmental ESG Participações S/A.

Em 24.02.2022, a empresa comunicou a aquisição de 100% das

sociedades Fox Comércio de Aparas Ltda e Fox Indústria e Comércio de

Plásticos Reciclados Ltda. O Grupo Fox atua há mais de 40 anos no

mercado de gerenciamento de resíduos, com plantas industriais

localizadas no estado de São Paulo (Itu, Sorocaba e Jaguaré), tendo

reciclado mais de 51 mil toneladas de resíduos em 2021. Segundo a

companhia, a aquisição, cujo valor não foi divulgado, está alinhada ao seu

plano de verticalização.

● B3 (B3SA3): nada relevante.

● Banco do Brasil (BBAS3): em 14.02.2022, o banco aprovou a

distribuição de R$1.015.303.989,97 a título de remuneração aos acionistas

sob a forma de dividendos e R$1.296.029.951,98 sob a forma de juros sobre

capital próprio, ambas as rubricas relativas ao quarto trimestre de 2021:

Os valores pagos serão atualizados pela Taxa Selic da data do balanço

(31.12.2021) até a data do pagamento (11.03.2022) e terão como base a

posição acionária de 02.03.2022. As ações serão negociadas a ex a partir de

03.03.2022.
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Em 25.02.2022, a instituição comunicou a aprovação em 11.02.2022 da

distribuição de R$601 milhões, a título de remuneração aos acionistas sob a

forma de juros sobre capital próprio relativos ao primeiro trimestre de 2022,

correspondente a R$0,21062876850 por ação. Os JCP serão pagos em

31.03.2022 e terão como base a posição acionária de 14.03.2022, sendo as

transferências de ações a partir de 15.03.2022 efetuadas ex JCP.

Também em 25.02.2022, o banco comunicou que sua subsidiária

integral BB Elo Cartões Participações S/A concluiu a alienação da

participação societária de 49,99% detida perante o Banco Digio S/A para a

Bradescard Elo Participações S/A, empresa do Grupo Bradesco, pelo valor

final de R$645 milhões. O impacto previsto no resultado no primeiro

trimestre do BB, via equivalência patrimonial, será de aproximadamente

R$213 milhões.

● BB Seguridade (BBSE3): em 07.02.2022, a seguradora comunicou a

distribuição de dividendos no valor de R$1,8 bilhão, equivalente a

aproximadamente 80% do lucro líquido apurado no segundo semestre de

2021, acrescido de dividendos prescritos relativos a exercícios passados. A

data de 23.02.2022 foi fixada para o pagamento dos dividendos, na ordem

de R$0,93004838205 por ação, tendo como base a posição acionária de

10.02.2022.

● Bradesco (BBDC4): em 08.02.2022, o banco comunicou que

submeterá à ao exame e deliberação dos acionistas, em AGE marcada para

10.03.2022, as seguintes matérias: (i) cancelamento das 29.545.000 ações

nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia,

mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, das quais

17.493.900 ordinárias e 12.051.100 preferenciais, adquiridas por meio de

programas de recompra e (ii) aumento do capital social em R$4 bilhões,
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elevando-o de R$83,1 bilhões para R$87,1 bilhões, com bonificação em

ações, mediante a capitalização 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. As ações serão distribuídas gratuitamente aos

acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma

espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a

homologação do processo pelo Banco Central.

Em 25.02.2022, a instituição comunicou que, por meio de sua

subsidiária Bradescard Elo Participações S/A, concluiu a aquisição dos

49,99% da participação acionária no capital social do Banco Digio S/A,

detida pela BB Elo Participações, controlada pelo Banco do Brasil. Pela

aquisição, a Bradescard Elo pagou a importância de R$645 milhões,

operação que tornou o Bradesco detentor indiretamente de 100% do

capital social do banco adquirido. A entidade bancária informou que a

aquisição do Digio reforça sua estratégia de expandir a oferta de serviços

financeiros por meio de plataformas digitais.

● BrasilAgro (AGRO3): nada relevante.

● Boa Safra (SOJA3): em 07.02.2022, a empresa concluiu as obras de

expansão de sua filial de Buritis – MG, conforme previsto no plano de

ampliação anunciado durante o processo de IPO em abril de 2021. O

projeto aumenta a linha de produção e estocagem da unidade. Com a

reestruturação, o espaço passa a contar com 17 mil m² de área de armazéns

refrigerados, permitindo estocar aproximadamente 10.000 big bags (cerca

de 1.000 KG cada) adicionais, totalizando a capacidade de 50.000 big bags.

Segundo a companhia, a ampliação soma-se às expansões de

Cabeceiras – GO e Jaborandi – BA, e à nova unidade de Sorriso – MT, as
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quais fazem parte de objetivos de médio-longo prazo de deter unidades

nas principais regiões do país.

● Camil (CAML3): em 08.02.2022, a companhia comunicou a conclusão

de seu programa de recompra de ações, aprovado em 25.11.2021, por meio

do qual foram adquiridas 2.000.000 de ações ordinárias, totalizando

9.986.500 ações remanescentes em tesouraria para atendimento de

outorgas, cancelamento, permanência ou alienação.

Em 24.02.2022, a empresa aprovou o pagamento de juros sobre

capital próprio no valor bruto de R$25 milhões, correspondente a

R$0,069441840 por ação ordinária, sujeito à incidência de imposto de

renda. Terão direito aos proventos os acionistas detentores de ações da

companhia na data base de 03.04.2022.

● Cyrela (CYRE3): nada relevante.

● Copel (CPLE6): nada relevante.

● EDP Energias Do Brasil (ENBR3): em 07.02.2022, a elétrica

comunicou a conclusão da aquisição de 99,99% das ações da Celg

Transmissão S/A, pelo montante de R$2,1 bilhões. A EDP informou que a

aquisição reforça seu ciclo de crescimento, com ênfase no segmento de

redes, apresentado em abril de 2021.

Em 18.02.2022, a companhia comunicou que obteve autorização

para operação comercial das instalações do trecho final da EDP

Transmissão Aliança SC (parceria entre a companhia e a Celesc Geração

S/A, na proporção de 90% e 10%, respectivamente, constituída após a

concessão de transmissão de energia no Estado de Santa Catarina), com 6

meses de antecipação frente ao cronograma da ANEEL. Com a conclusão
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da entrada em operação, a EDP passa a receber Receita Anual Permitida –

RAP de R$208 milhões, resultando em receita antecipada total de R$143,1

milhões.

● Eletrobras (ELET3): em 03.02.2022, a companhia aprovou a proposta

de aumento do capital social de sua controlada, Eletronorte, em R$1,9

bilhão, mediante a emissão de 13.951.250 nova ações ordinárias

nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$138,35 por ação, baseado no

valor patrimonial em 30.09.2021, a serem subscritas e integralizadas pela

Eletrobras com as novas ações ordinárias que detém na Norte Energia,

equivalente a 15% do capital social. Com a majoração, o capital social da

Eletronorte passará de R$11,5 bilhões para R$13,5 bilhões e o número de

ações de 154.093.501 para 168.044.751 ações nominativas, sem valor

nominal. A conclusão da operação fará a Eletrobras deixar de deter

participação direta na NESSA e permanecerá com a participação indireta

de 49,98%, por meio das controladas Eletronorte e Companhia Hidro

Elétrica do São Francisco (Chesf).

● Engie (EGIE3): em 14.02.2022, a elétrica aprovou o pagamento de

dividendos intermediários, com base na reserva de lucros retidos em 2020,

no valor de R$638 milhões, correspondentes a R$0,7827524080 por ação. As

ações da companhia serão negociadas ex-dividendos intermediários a

partir de 25.02.2022. Os aludidos proventos serão pagos em 17.03.2022, com

base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco em 24.02.2022. Na

mesma data, a corporação também comunicou que definiu que os juros

sobre capital próprio, relativos ao período de 01.01.2021 a 31.12.2021, no

montante de R$60 milhões (R$0,0735359237 por ação) serão pagos em

17.03.2022, com base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco em

29.12.2021.
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Também em 14.02.2022, a empresa comunicou a aprovação de

aquisição dos Conjuntos Fotovoltaicos Paracatu e Floresta, atualmente de

titularidade das empresas Engie Solar S.A.S. e Solairedirect Investment

Management S/A e Drankensberg Capital 1 S/A. O Conjunto Fotovoltaico

Paracatu, localizado em Paracatu – MG, possui capacidade instalada de

158,3MWp, com contrato de venda de 34,0 MW pelo prazo de 20 anos, ao

preço de R$403/MWh (base de novembro/2021), reajustado pelo IPCA, e

iniciou sua operação em fevereiro de 2019. Já o Conjunto Fotovoltaico

Floresta, localizado na cidade de Areia Branca – RN, possui capacidade

instalada de 101,5MWp, tendo contratado, pelo prazo de 20 anos, 25,1 MW

médios ao preço de R$396/MWh (base de novembro/2021), também

reajustado pelo IPCA, com operação comercial iniciada em dezembro de

2017.

O preço de aquisição dos ativos será de R$625 milhões, com

eventuais ajustes previstos em contrato. A companhia pontuou que a

aquisição está alinhada às próprias diretrizes de descarbonização das

operações.

● Equatorial (EQTL3): em 09.02.2022, a empresa, 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; (ii) o

efetivo aumento do capital social no montante de R$2,7 bilhões, mediante

a emissão de 118.395.000 ações ordinárias, e (iii) a homologação da

operação, no âmbito da oferta. Em razão do aumento, o novo capital social

da companhia passará a ser de R$7,4 bilhão, dividido em 1.128.934.585 ações

ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A data de

liquidação física e financeira das ações foi fixada em 11.02.2022.
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● Eztec (EZTC3): em 23.02.2022, a companhia comunicou a celebração

de acordo de associação, investimento e outras avenças com a Construtora

Adolpho Lindenerg S/A - CAL, por meio do qual as empresas formarão

sociedade com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários

mediante a utilização das respectivas expertises, aportes de capital e

aproveitamento de oportunidades de negócios. A sociedade, denominada

EZ-CAL, terá prazo de duração de 6 anos e contará com investimentos

diretos das partes no valor estimado de R$130 milhões nos dois primeiros

anos. Estima-se que a parceria, durante o prazo de vigência, desenvolva

empreendimentos com um valor geral de vendas (VGV) de R$1,75 bilhão, no

padrão e com uso das marcas e gestão pertencentes à CAL, sem

comprometer a continuidade dos negócios e investimentos da EZ Tec em

seus empreendimentos próprios e demais parcerias no mercado.

A transação, ainda, compreenderá: (i) uma operação de capitalização

da CAL e (ii) a cessão de um bônus de subscrição à Ez Tec que dará direito

à subscrição de novas ações de emissão da CAL, após um prazo mínimo de

4 anos contados de 23.02.2022, por meio do pagamento do preço por ação

aplicável diretamente à CAL. Caso exercida a aludida opção de subscrição, a

EZ Tec passará a compartilhar o controle da CAL com a Lindenberg

Investimentos Ltda (atual acionista controlador), por meio de acordo a ser

celebrado entre ambas as empresas.

● Fleury (FLRY3): nada relevante.

● Itaú (ITUB4): em 10.02.2022, o banco aprovou a distribuição de juros

sobre o capital próprio no valor de R$0,013660 por ação. O pagamento se

dará em 11.03.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária final

registrada no dia 21.02.2022, com suas ações negociadas “ex-direito” a partir

do dia 22.02.2022. Na mesma data, a instituição definiu que os juros sobre
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capital próprio já declarados em 14.10.2021, no valor líquido de R$0,224868

por ação, também serão pagos em 11.03.2022.

Em 17.02.2022, a instituição comunicou a abertura de programa de

desligamento voluntário (PDV) para todas as empresas das quais é

controladora exclusiva. O programa envolve um grupo restrito de

colaboradores elegíveis e tem como objetivo dar aos interessados em

deixar o banco a oportunidade de uma transição de carreira segura. Para

aderir ao programa, os funcionários devem se enquadrar em um ou mais

critérios como: estar afastado por um período superior a 30 dias; ter mais

de 60 anos e atuar em determinados cargos em áreas que terão sua

estrutura adequada à realidade do mercado. A adesão ao PDV é voluntária

e oferecerá pacotes que incluem o pagamento de salários adicionais e a

manutenção de alguns benefícios por período determinado. Os elegíveis

poderão aderir ao PDV a partir do final de março de 2022.

● Itaúsa (ITSA4): em 10.02.2022, a holding comunicou que os acionistas

controladores da Alpargatas manifestaram o compromisso, no contexto da

oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da controlada,

de: (i) exercer integralmente os direitos de prioridade, subscrevendo e

integralizando ações a que fazem jus nos seus respectivos limites de

subscrição proporcional e (ii) subscrever e integralizar a totalidade de ações

ordinárias que vierem a remanescer no âmbito da oferta institucional.

Assim, a Itaúsa se comprometeu, no âmbito da oferta prioritária, a

subscrever e integralizar, com recursos próprios, 27.720.403 ações de

emissão da Alpargatas (16.083.306 ordinárias e 11.637.097 preferenciais), pelo

preço por ação a ser fixado pelo conselho de administração da controlada,

considerando a realização de procedimento de coleta de intenções e a

cotação das ações preferenciais na B3.
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Segundo a holding, os recursos líquidos advindos da oferta restrita

serão destinados para financiar o pagamento da aquisição, pela Alpargatas,

de participação societária na Rothy’s Inc.

Em 14.02.2022, a empresa comunicou que efetuará o pagamento de

juros sobre capital próprio em 11.03.2022, da seguinte forma: (i) os juros

sobre capital próprio declarados em 08.11.2021, tendo como data-base a

posição acionária final do dia 23.11.2021, no valor de R$0,15472 por ação e (ii)

os juros sobre capital próprio declarados em 13.12.2021, tendo como

data-base a posição acionária final do dia 14.01.2022, no valor de R$0,13334

por ação.

Em 22.02.2022, a holding informou que subscreveu (integralizando

em 25.02.2022) 30.382.808 ações de emissão da Alpargatas (18.745.712

ordinárias e 11.637.096 preferenciais), pelo preço de R$26,30 por ação,

totalizando um investimento de R$799,1 milhões. Com a operação, a Itaúsa

passou a deter 199.355.304 ações de emissão da Alpargatas, sendo

148.274.505 ordinárias e 51.080.799 preferenciais, representativas de 29,6%

do capital total da companhia. Os recursos líquidos oriundos da oferta

restrita serão destinados para financiar o pagamento da aquisição, pela

Alpargatas, de participação societária na Rothy’s Inc.

Em 25.02.2022, a empresa comunicou que as frações de ações,

resultantes da bonificação aprovada em 13.12.2021, foram agrupadas em

números inteiros e vendidas na B3. Nesse leilão, foram alienadas 239.940

ações, sendo 24.673 ordinárias e 215.267 preferenciais, apurando-se os

valores líquidos de R$10,5128722262 para cada ação ordinária e

R$10,4527932746 para cada ação preferencial. Esses valores serão

disponibilizados aos acionistas em 04.03.2022, na proporção das frações de

ações de cada espécie a que fizeram jus na data-base de 20.12.2021.

● M. Dias Branco (MDIA3): nada relevante.

11



● Movida (MOVI3): nada relevante.

● Odontoprev (ODPV3): nada relevante.

● Pão de Açúcar (PCAR3): em 25.02.2022, a empresa e a Sendas

Distribuidora S/A - Assaí, no contexto da transação de conversão de lojas da

bandeira Extra Hiper operadas pelo GPA em cash & carry, que passarão a

ser operadas pelo Assaí, comunicaram a celebração de contratos definitivos

com fundo de investimento imobiliário Barzel Properties, para alienação de

até 17 imóveis próprios do GPA ao fundo, pelo valor de aproximadamente

R$1,2 bilhão, e posterior locação dos aludidos imóveis pelo Assaí, pelo prazo

de 25 anos, renováveis por um período adicional de 15 anos. O fechamento

dos contratos com o fundo está sujeito ao cumprimento de determinadas

condições, incluindo, mas não se limitando, à aprovação das autoridades

concorrenciais.

Além da transação imobiliária, as companhias também comunicaram

que a cessão dos pontos comerciais do GPA para o Assaí avança em linha

com o cronograma informado em dezembro de 2021, já tendo ocorrido o

encerramento das operações de todas as lojas objeto da transação, bem

como a cessão da maior parte das lojas ao Assaí. Espera-se que os demais

pontos comerciais sejam cedidos ao Assaí até o final do primeiro trimestre

de 2022. Com isso, o GPA inicia o ano de 2022 com a estrutura mais enxuta,

foco nas bandeiras de maior rentabilidade e performance e aceleração da

plataforma digital, bem como na conversão dos hipermercados mantidos

pelo GPA em lojas Pão de Açúcar e Mercado Extra. Por sua vez, o Assaí

acelera seu plano de expansão em 2022 com a abertura de cerca de 50

lojas, sendo 10 orgânicas, com previsão de abertura no primeiro semestre, e

40 conversões para o formato cash & carry, com inaugurações estimadas
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para o segundo semestre. As demais lojas a serem convertidas devem ser

inauguradas até o final do primeiro trimestre de 2023.

O Assaí reafirmou seu objetivo de alcançar um faturamento de R$100

bilhões e mais de 300 lojas em operação em 2024, impulsionado pela

maturação dos estabelecimentos a serem convertidos e pelo contínuo

plano de expansão orgânico com cerca de 50 novas lojas entre 2022 e 2024.

● Petrobras (PETR4): em 15.02.2022, a petroleira concluiu, juntamente

com sua controlada Gaspetro, transação para finalização do litígio judicial

pendente com a Termogás S/A. Como resultado da operação, a Termogás

adquiriu as ações da Companhias Maranhense de Gás – Gasmar detidas

pela Gaspetro, correspondentes a 23,5% do capital social total. A operação

foi concluída com o pagamento de R$56,9 milhões para a Gaspetro. A

Petrobras reforçou que está conduzindo o processo de desinvestimento de

sua participação na Gaspetro, conforme comunicado ao mercado em

fevereiro, maio, julho e dezembro de 2020 e julho de 2021.

Em 22.02.2022, a empresa comunicou que aprovou a liquidação

parcial antecipada do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 e do

Termo de Compromisso Financeiro de Diferença de Pensão, celebrado com

a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), no valor de R$6,882

bilhões, prevista para ocorrer em 25.02.2022. O pré-pagamento, segundo a

Petrobras, objetiva reduzir as despesas com juros e montante de garantias

reais e melhorar a liquidez dos planos.

Em 23.02.2022, a companhia encaminhou proposta de distribuição

de dividendos complementares equivalentes a R$2,8610762 bruto por ação

preferencial e ordinária em circulação. A proposta prevê o pagamento em

16.05.2022, com data de corte fixada em 13.04.2022.

● PetroRio (PRIO3): nada relevante.
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● Porto Seguro (PSSA3): em 04.02.2022, a seguradora aprovou a

renovação do programa de recompra (com prazo máximo de liquidação até

03.02.2023) de até 17.973.306 ações ordinárias de emissão própria,

representativas de 10% do total de ações em circulação (179.733.066),

mantendo a companhia em tesouraria o equivalente a 8.874.272 ações.

Segundo a seguradora, as ações adquiridas serão alienadas, canceladas,

mantidas em tesouraria ou serão vinculadas ao plano de remuneração

baseado em ações. A aquisição é um movimento interessante, dado o

percentual de ações a ser recomprado, demonstrando que a Porto Seguro

entende que suas ações estão sendo negociadas a preços descontados e

que não refletem o potencial de crescimento e rentabilidade de seus ativos.

Em 21.02.2022, a companhia informou que foi notificada pela Cosan

acerca de sua intenção de não prosseguimento da associação entabulada

para constituição da joint venture Mobitech, tendo assinado a rescisão do

respectivo acordo. A seguradora, entretanto, ressaltou que mantém sua

estratégia de expansão do negócio de mobilidade Carro Fácil, no ramo de

assinatura de veículos (o investimento nesse nicho, desde 2014, foi de mais

de R$600 milhões).

● Sanepar (SAPR11): nada relevante.

● SulAmérica (SULA11): em 23.03.2022, a Rede D’Or São Luiz S/A e a Sul

América S/A informaram que celebraram combinação de negócios com a

unificação de suas respectivas bases acionárias, por meio da incorporação

da SASA, holding listada do Grupo SulAmérica, pela Rede D’Or. Nos termos

do acordo, os acionistas controladores da Rede D’Or e da SASA assumiram,

reciprocamente, o compromisso de tomar todas as medidas visando à

aprovação e à consumação da operação, incluindo a obrigação de votar
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favoravelmente à sua aprovação no âmbito das assembleias gerais das

companhias a serem convocadas com esse objetivo. Com a conclusão do

negócio, os acionistas da seguradora ficarão com 13,5% das ações da Rede

D’Or. Segundo a agência Reuters, a operação avalia a seguradora em cerca

de R$13 bilhões, tratando-se da maior aquisição da Rede D’Or desde o IPO

da corporação em maio de 2021.

● Taesa (TAEE11): em 02.02.2022, a transmissora concluiu a captação de

recursos por meio de sua 11ª emissão de debêntures, no valor total de

R$800 milhões, para distribuição pública com esforços restritos. Os valores

obtidos pela companhia por meio da integralização das debêntures serão

utilizados para reforço de caixa e gestão ordinária de negócios, podendo

incluir alongamento do passivo financeiro. A emissão dos títulos ocorreu

em 15.01.2022, os quais terão vencimento de 3 anos para a primeira série

(finalizando em 15.01.2025) e 5 anos para a segunda série (15.01.2027). As

debêntures da primeira série serão remuneradas a 100% da taxa DI

acrescida de spread de 1,18% ao ano (base 252 dias úteis), enquanto as da

segunda série sofrerão incidência de 100% da taxa DI acrescida de spread

de 1,36%, sob a mesma base de dias úteis. Não haverá atualização

monetária do valor dos títulos. Em dezembro de 2021, a empresa

apresentou um endividamento em DL/EBITDA de 1,9, patamar considerado

saudável.

Em 03.02.2021, a corporação informou que sua controlada, Mariana

Transmissora de Energia Elétrica (companhia que entrou em operação em

2020 e conta com 82 quilômetros de transmissão, cujo empreendimento se

localiza na região metropolitana de Belo Horizonte – MG), prorrogou em

883 dias o prazo da concessão n. 011/2014, passando o período concessivo a

findar em 02.10.2046.
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● Taurus (TASA4): nada relevante.

● Tegma (TGMA3): nada relevante.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

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.
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