


22.02.2022

A Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A aprovou sua 6ª emissão de

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

única, com esforços restritos, com valor nominal de R$1.000,00, perfazendo o

montante total de R$950 milhões na data de emissão.

O prazo de vencimento dos títulos será de 5 anos, contados da emissão. Os

recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão destinados ao pagamento

da atual dívida da companhia.

Na mesma data, também foi aprovada a 4ª emissão de debêntures da

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, no valor de R$950 milhões, que, em

conjunto com a emissão acima citada, totalizam a importância de R$1,9 bilhão.

As operações, segundo a corporação, prestam-se a equalizar os

vencimentos do Grupo Ecorodovias no 1º semestre de 2022 e alongar o perfil de

amortização da dívida.

A Alpargatas S/A informou que, no âmbito da oferta de distribuição

pública primária de ações, foram colocadas 37.500.000 ações ordinárias e

57.500.000 ações preferenciais, ao preço de emissão por ação de R$26,30, fixado

de acordo com o procedimento de bookbuilding, totalizando a importância de

R$2.498.500.000,00.

2



Simultaneamente, também foram realizados esforços de colocação dos

ativos no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., por intermédio de agentes

de colocação internacional, a saber: (i) nos Estados Unidos da América,

exclusivamente para investidores institucionais qualificados e (ii) nos demais

países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores considerados não

residentes ou domiciliados em território norte-americano.

Os recursos líquidos advindos da oferta restrita serão destinados para

financiar o pagamento da aquisição da participação societária na Rothy’s Inc.

pela Alpargatas.

23.02.2022

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 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.
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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.

A EZ Tec Empreendimentos e Participações S/A 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.

Espera-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
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Ltda (atual acionista controlador), por meio de acordo a ser celebrado entre

ambas as empresas.

24.02.2022

A Cia Hering comunicou que recebeu ofício da CVM, deferindo o

cancelamento do registro da companhia como emissora de valores mobiliários

na categoria A, em vista do cumprimento de todas as disposições legais e

regulamentares aplicáveis.

Assim, a partir de 24.02.2022, a Hering passou a ser uma companhia de

capital fechado.

O Banco BMG S/A aprovou a realização de sua 2ª emissão pública de letras

financeiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação, em até duas séries,

no valor total de R$400 milhões.

As letras financeiras serão objeto de distribuição pública com dispensa de

registro, sob regime de melhores esforços de colocação, nos termos do contrato

de distribuição, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do

sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo como público alvo

investidores.
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Os principais termos e condições a respeito da operação estão previstos no

documento de informações essenciais - DIE, que será disponibilizado no site de

RI (www.bancobmg.com.br) na data de emissão das letras financeiras.

A Vale S/A aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de

R$3,701840165 por ação, que, apenas como referência, seria equivalente a

US$3,5 bilhões (US$0,73 por ação). O montante distribuído foi calculado com

base no balanço de 31.12.2021, considerando a política de remuneração aos

acionistas, incluindo um dividendo extraordinário de US$0,7 bilhão.

O pagamento da remuneração ocorrerá em 16.03.2022, com data de corte

para os detentores de ações fixada no dia 08.03.2022.

Adicionalmente, a mineradora comunicou o cancelamento de 133.418.347

ações ordinárias, representando 41% das ações atualmente mantidas em

tesouraria. Por força do cancelamento, o capital total da companhia será

composto por 4.999.040.051 ações ordinárias e 12 ações preferenciais de classe

especial, todas sem valor nominal. O estatuto social da corporação será ajustado

oportunamente de modo a refletir o novo número de ações. Segundo a Vale, a

intenção é manter apenas as ações em tesouraria necessárias para apoiar os

planos de compensação e cancelar as ações remanescentes no momento em

que as reservas de lucro necessárias estiverem disponíveis.

O programa de recompra de ações, aprovado em 28.10.2021, permanece

vigente, sujeito aos limites da legislação em vigor.
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25.02.2022

A Companhia Brasileira de Distribuição - GPA 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 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, a 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.
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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 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.
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