


28.02.2022

A Unidas aprovou sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em série

única, com garantia fidejussória (aval prestado pela própria companhia), para

distribuição pública com esforços restritos. Serão emitidos 800.000 títulos, no

valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$800

milhões.

As notas terão vencimento ao término do prazo de 730 dias contados da

data de emissão e serão remuneradas com juros correspondentes a 100% da

variação da taxa DI, expressa na forma percentual ao ano (base 252 dias úteis),

acrescida de spread de 1,35% ao ano, sob a mesma base de dias úteis, sem a

incidência de correção monetária. A emissão se destina a investidores

profissionais.

Em setembro de 2022, a companhia apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 2,9, patamar no limite do considerado aceitável.

02.03.2022

A Vibra Energia S/A informou: (i) a subscrição, em colocação privada, de

debêntures conversíveis em ações ordinárias representativas de 30% do capital

social da Comerc Participações S/A e (ii) a aquisição de opção de compra de

ações de acionistas titulares da Comerc, equivalente a 20% do capital social.
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Em virtude da combinação de negócios, a Vibra, juntamente com os atuais

sócios fundadores da Vibra Comercializadora, passarão a compor um bloco de

acionistas da Comerc, detentores de 50% de seu capital social, dos quais a Vibra

deterá 48,7% e os sócios fundadores da Vibra Comercializadora 1,3%.

Após a celebração da operação inicial, as partes também ajustaram que, a

partir de 2026, a Vibra poderá adquirir até a totalidade das ações de emissão da

Comerc, pelo preço a ser determinado com base em avaliações independentes

de seu equity value. Esse movimento permitirá a aquisição do controle da

Comerc pela Vibra.

Segundo a companhia, a transação, incluindo a aquisição do controle da

Comer, está em linha com seu objetivo de construir um modelo de integração

entre as empresas e incorporar os benefícios da sinergia operacional das

sociedades envolvidas.

O Hospital Mater Dei S/A adquiriu participação representativa de 75% a

80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda - HSC, unidade de saúde

inaugurada em 1949, localizada em Uberlândia - MG, que conta com mais de 40

especialidades.

A aquisição objetiva o fortalecimento do hub de assistência

médico-hospitalar na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, elevando sua

presença regional iniciada por meio das aquisições do Hospital Santa Genoveva

(em novembro de 2021) e do Hospital Premium (em janeiro de 2022).

O enterprise value da operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de

R$234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando

3



um múltiplo implícito de R$1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos

doze meses anteriores a outubro de 2021 foi de R$137 milhões.

03.03.2022

A Equatorial Energia S/A concluiu a aquisição da integralidade da

Echoenergia Participações S/A, pelo montante total de R$7 bilhões. A adquirida

possui aproximadamente 1,2 GW de capacidade de geração eólica, além de

portfólio de projetos prontos para construção (ready to build), majoritariamente

solar, que adicionarão ainda 1,2 GW à capacidade de geração após a conclusão.

Com o fechamento da operação, a companhia avança em sua estratégia de

ampliação de atuação no setor elétrico com nova abertura de crescimento por

meio de geração de energia renovável.

A AES Brasil Energia S/A atualizou suas projeções e informou que planeja

investir, entre o período de 2022 e 2026, a quantia R$3,8 bilhões, direcionados à

expansão dos projetos já contratados com o plano de construção e à

modernização de seus ativos em operação (Complexo Eólico Tucano, localizado

na Bahia, e Complexo Eólico Cajuína, localizado no Rio Grande do Norte).
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04.03.2022

A Allied Tecnologia S/A divulgou o prospecto preliminar da oferta pública

de distribuição secundária de suas ações ordinárias e de titularidade exclusiva

de Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações

Multiestratégia e Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em

Participações Multiestratégia, a ser realizada no Brasil.

A oferta consistirá na distribuição pública de, inicialmente, 381.679 ações,

podendo, até a data de anúncio de início da operação, ser acrescida em até 20%

(76.335 ações ordinárias).

O preço por ação será fixado após a conclusão de procedimento de coleta

de intenções (bookbuilding). Como preço meramente indicativo, tomando-se

por base o fechamento das ações do pregão da B3 do dia 03.03.2022, de R$13,10,

o montante total da oferta seria de R$4,9 milhões.

Segundo a companhia, a operação tem o objetivo de liberar a ampla

negociação de suas ações ordinárias e aumentar a liquidez e o volume das

transações em bolsa.
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