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14.02.2021 

 

A Engie  Brasil  Energia S/A comunicou a aprovação de aquisição dos 

Conjuntos Fotovoltaicos Paracatu e Floresta, atualmente de t itularidade 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 d e 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.  
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A Vivara Participações S/A aprovou a cr iação de programa de recompra 

de até 5% de ações ordinárias de emissão própria em circulação, 

correspondente a 4.972.342 ações ordinárias.  

O objetivo do programa, segundo a companhia, é incrementar a geração 

de valor para os acionistas. As ações adquiridas se destinarão à manutenção 

em tesouraria,  cancelamento, al ienação ou, ainda, à remuneração de 

participantes de planos de incentivos baseados em ações da empresa.  

A recompra é bem recebida pelo mercado, tendo em conta o percentual  

de ações a ser adquirido, subtendendo -se que a empresa considera que suas 

ações estão sendo negociadas a preços descontados.  

 

 

15.02.2021 

 

  

A JHSF Participações S/A concluiu a captação de sua 11ª emissão de 

debêntures simples,  em série única, no montante de R$250 milhões, com 

remuneração anual equivalente a CDI+2,75$ pelo prazo total de 5 anos.  

Os recursos obtidos, segundo a companhia, serão util izados para o 

alongamento do passivo f inanceiro.  

Em setembro de 2021, a JHSF apresentou um endividamento em 

DL/EBITDA de 1,0, patamar considerado saudável.  
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A WEG  S/A aprovou proposta a ser submetida à próxima Assembleia 

Geral ,  marcada para 26.04.2022, de aumento de seu capital social de R$5,5 

bilhões para R$6,5 bilhões, por meio da incorporação de parte do saldo da 

conta de reserva de lucros/retenção de lucros par a investimentos no valor de 

R$1 bilhão, sem aumento do número de ações .  

 

 

 

A Intelbras S/A comunicou a aquisição de 100% do capital social da 

Renovigi,  empresa fabricante de geradores fotovoltaicos fundada em 2012, 

localizada na cidade de Chapecó –  SC. A corporação adquir ida faturou R$799 

milhões no ano de 2021, com um EBITDA de R$49 milhões. O preço total  da 

aquisição é est imado em R$334 milhões.  

Segundo a Intelbras, as companhias manterão suas operações 

comerciais independentes  e as sinergias serão captadas nos processos 

internos de gestão de aquisição, logística e f inanças.   

 

18.02.2021 

 

A Cielo S/A comunicou a venda da totalidade das ações que detinha 

perante a Merchant E-Solutions Inc em favor da Sam I Acquisition Corp. 
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subsidiária da Integrum Holdings L.P. ,  pelo valor de US$290 milhões, sendo: 

(i)  US$140 milhões por meio de parcela f ixa a ser paga na data de fechamento 

e (i i)  até US$150 milhões por intermédio de uma parcela variável,  cuja 

apuração e efetiva realização es tão sujeitos à verif icação futura de 

determinadas premissas contratuais.  

Com a operação, a companhia segue sua estratégia de crescente 

concentração no core-business no Brasil ,  em l inha com outros 

desinvestimentos concluídos no ano de 2021 (Orizon, Platafor ma Elo, Bitz e 

Multidisplay/M4U).  
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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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