


06.03.2022

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S/A celebrou

contrato pelo qual sua subsidiária integral (Vamos Seminovos) passará a deter

70% da Truckvan Indústria e Comércio Ltda e a Flal Participação e

Empreendimentos Ltda), conjunto empresarial fundado em 1992 pelas famílias

Braga e Santilli, do segmento de produção de implementos rodoviários para

veículos pesados e unidades móveis, com fábrica instalada em Guarulhos - SP.

O contrato prevê um aporte de R$30 milhões e uma aquisição secundária

de R$54 milhões. A avaliação de 100% da Truckvan (equity value pre-money)

corresponde a R$90 milhões.

Segundo a companhia, a operação visa reforçar sua posição na plataforma

de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e, agora, implementos.

Trata-se do 6º movimento dessa espécie da Vamos desde seu IPO, ocorrido

há um ano, com vistas ao crescimento inorgânico, projetado como estratégia de

desenvolvimento da empresa.

07.03.2022

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S/A, por meio de instrumento

particular, realizou a incorporação das ações de emissão da Unity Participações

S/A, empresa que detém participações em clínicas oncológicas em todo o país,

com 35 unidades em 13 cidades, e que passará a ser sua subsidiária integral.
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Com a efetivação da incorporação, os acionistas da Unity receberão: (i)

1,1397784830 ação de emissão da Oncoclínicas para cada 1 (uma) ação de

emissão da Unity, caso os bônus de subscrição não sejam exercidos e (ii)

6,6189060442 ações de emissão da companhia incorporadora para cada 1 (uma)

ação de emissão da incorporada, caso os bônus de subscrição sejam totalmente

exercidos. As ações emitidas na data do fechamento aos acionistas da Unity

representarão uma diluição de 1,5556085870% sobre a atual base acionária da

Oncoclínicas. Ademais, caso os bônus de subscrição entregues aos acionistas da

incorporada sejam exercidos em sua totalidade representarão uma diluição

adicional de 6,9577898517% da base acionária da empresa incorporadora.

Segundo a Oncoclínicas, a operação está alinhada à sua visão de

crescimento, permitindo o incremento de sua presença no Distrito Federal e

nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além

de marcar seu ingresso na região norte do país (estado do Amazonas).

A Omega Energia S/A assinou acordo vinculante para aquisição da

totalidade dos direitos e obrigações do complexo Assuruá, localizado na Bahia,

aumentando sua participação econômica nos ativos em implantação (Assuruá

4 - 211,5 MW, e Assuruá 5 - 243,6 MW) para 100%, em bases integralmente

diluídas, e adquirindo 100% dos bens e direitos relativos às expansões eólicas e

solares do complexo, que, em conjunto, podem chegar a 617,6 MW de

capacidade instalada e com potencial direito ao desconto de 50% sobre tarifas

de transmissão.

A operação será concretizada por meio: (i) da aquisição das debêntures

conversíveis de emissão da Assuruá 4 e da Assuruá 5, mediante o pagamento

em espécie de R$57 milhões e a incorporação da sociedade que será titular das
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debêntures remanescentes, com a consequente emissão, pela Omega, de

14.484.007 novas ações a serem atribuídas aos atuais debenturistas e (ii) do

pagamento de quatro parcelas anuais de R$51,2 milhões, corrigidas pelo CDI,

para fazer frente aos prêmios de desenvolvimento relativos aos projetos Assuruá

4, Assuruá 5 e todas as expansões, incluindo direitos fundiários, estudos,

projetos, licenças, direitos regulatórios e congêneres. O valor total da operação

será de, pelo menos, R$262 milhões.

No momento em que estiverem 100% operacionais, em 2023, ambos os

projetos deverão adicionar aproximadamente R$380 milhões ao EBITDA anual

da Omega. O plano de investimentos de 2022 da companhia passará por

remanejamento que incluirá a postergação do início de obras de novos

empreendimentos, haja vista que, além dos valores de aquisição, a Omega

incrementará cerca de R$200 milhões nos próximos 18 meses para fazer frente

ao investimento no complexo.

A companhia espera que a transação possa lhe agregar competitividade

em termos de preço da energia comercializada e também de rentabilidade,

podendo levar o complexo para próximo de 1.500 MW instalados nos próximos

anos.

09.03.2022

A Saber Serviços Educacionais S/A comunicou: (i) a absorção de parte dos

prejuízos acumulados verificados no balancete de 30.11.2021, pela sua reserva de

capital, no montante de R$27 milhões, de modo que restará um saldo de

prejuízos acumulados na importância de R$3,2 bilhões e (ii) a redução de seu
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capital social de R$5,1 bilhões para R$487 milhões (minoração de R$4,6 bilhões),

sendo R$3,2 bilhões mediante a absorção do saldo remanescente dos prejuízos

aludidos acima, e R$1,4 bilhão com restituição do valor aos acionistas, por ser

excessivo para a consecução de seu objeto social.

A Santos Brasil Participações S/A aprovou programa de recompra de até

85.000.000 ações ordinárias de emissão própria, representativas de cerca de 10%

do total de ações em circulação (858.610.421), com prazo de vigência de 18

meses (iniciando em 09.03.2022 e encerrando em 08.09.2023). O programa não

impactará a composição acionária ou a estrutura administrativa da companhia.

Atualmente, a Santos Brasil possui 419.248 ações em tesouraria e 4.220.131

ações de pessoas vinculadas à administração.

As ações adquiridas por meio do programa serão mantidas em tesouraria,

podendo ser posteriormente canceladas e/ou alienadas ou, ainda, destinadas às

obrigações insertas nos planos e programas de incentivo de longo prazo

baseado em ações, cujos beneficiários são executivos-chave da empresa, sem

redução, em qualquer hipótese, do capital social.

A recompra é bem recebida pelo mercado, dado o percentual de ações a

ser adquirido, dando a entender que a companhia considera que suas ações

estão negociadas a preços descontados e, por isso, tratam-se de um

investimento vantajoso.
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1.03.2022

A Schulz S/A submeterá à deliberação na Assembleia Geral Extraordinária,

prevista para a data de 13.04.2022, proposta de aumento de seu capital social de

R$364 milhões para R$525 milhões, por meio da incorporação de parte do saldo

de sua reserva de incentivos fiscais, no valor de R$160 milhões.

O aumento, caso aprovado, corresponderá à emissão de 178.687.390 ações

bonificadas (100% da posição atual), sendo 76.346.382 ordinárias e 102.341.008

preferenciais, com direitos idênticos aos atribuídos às atuais ações em

circulação. Em consequência da proposta, os acionistas detentores de ações

ordinárias e preferenciais receberão, a título de bonificação, 1 (uma) nova ação

para cada ação atualmente detida na data de realização da assembleia.

Após a aprovação, as ações da companhia serão negociadas na B3

ex-bonificação a partir de 14.04.2022.

Segundo a Schulz, a iniciativa objetiva ampliar o acesso de investidores às

suas ações, diversificando sua base acionária e aumentando a liquidez das

ações.
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