


15.03.2022

A AES Brasil Energia S/A informou que, no âmbito do processo de

recuperação judicial do Grupo Renova, houve homologação judicial do processo

competitivo da Unidade Produtiva Isolada Cordilheira dos Ventos, no qual sua

subsidiária integral, AES GFI Holding S/A, foi a única participante e se sagrou

vencedora, pelo valor de R$42 milhões.

A UPI Cordilheira dos Ventos é constituída por parte dos projetos Facheiro

II, Facheiro III e Labocó, localizados no estado do Rio Grande do Norte, próximo

ao Complexo Cajuína e com capacidade de desenvolvimento eólico de até 305

MW.

A empresa reforçou que o movimento faz parte de sua estratégia de

crescimento e diversificação de portfólio, por intermédio de aquisições e

desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica com retornos

consistentes, visando agregar valor aos acionistas.

16.03.2022

A Ambipar Participações e Empreendimentos S/A, comunicou a

aprovação de programa de recompra de até 2.017.172 ações ordinárias de

emissão própria, representativas de 4,59% das ações circulantes (43.853.759),

2



com duração de até 18 meses, ou seja, até 15.09.2023. A companhia não possui

ações em tesouraria.

Segundo a Ambipar, o valor atual de suas ações não reflete o real valor de

seus ativos e a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados. As ações

adquiridas serão mantidas em tesouraria, cancelamento ou destinadas à

posterior alienação.

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

ser adquirido, de modo que a companhia sugere que a aquisição de suas ações

é investimento lucrativo para o investidor em geral.

A Engie Brasil Energia S/A concluiu a operação de aquisição dos

Conjuntos Fotovoltaicos Paracatu e Floresta, pelo valor de R$625 milhões, com

eventuais ajustes estabelecidos em contrato. Adicionalmente, foi assumida

dívida líquida de aproximadamente R$620 milhões contratada com o BNDES.

A conclusão da operação reforça a posição assumida pela Engie no

segmento, dando-lhe condições de, cada vez mais, aprimorar a consecução de

seus objetivos sociais.
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17.03.2022

A diretoria executiva do Banrisul S/A formulou proposta de pagamento de

50% sobre seu lucro líquido, deduzida a reserva legal, a título de distribuição de

juros sobre capital próprio e/ou dividendos, em caráter excepcional para o

exercício social de 2022.

A proposta (payout) será submetida à aprovação em Assembleia Geral

designada para a data de 27.04.2022.

A Log-In Logística Intermodal S/A concluiu os trâmites burocráticos da

aquisição da Tecmar Transportes Ltda, empresa com atuação complementar à

cabotagem no eixo Sul-Nordeste, ao longo da costa brasileira, com expertise na

gestão da operação de carga fracionada. O preço final da aquisição atingirá o

montante de R$100 milhões.

Segundo a Diretoria Financeira e de Relação com Investidores da

companhia, “a aquisição da Tecmar está totalmente alinhada com a

estratégia de crescimento da Log-In e acreditamos que há grande potencial

de integração pela troca de experiências, considerando a sinergia entre

negócios.”.
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A Log Commercial Properties e Participações S/A aprovou a 20ª emissão,

em duas séries, de 300.000 debêntures, no valor unitário de R$1.000,00 não

conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada, com

valor total de R$300 milhões.

O prazo de vencimento dos títulos será de 5 anos e 7 anos,

respectivamente para a primeira e a segunda série, contados da data de

emissão.

As debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios

correspondentes a 100% da variação acumulada das médias diárias dos DI de

um dia, expressa na forma percentual ao ano (base 252 dias úteis), acrescida de

spread de 1,1% ao ano, sob a mesma base de dias úteis. Já as debêntures da

segunda série farão jus ao maior valor entre: (i) o importe nominal unitário

atualizado dos títulos da segunda série ou o saldo do valor nominal unitário

atualizado, acrescida de spread 0,90% ao ano, também sob a base de 252 dias

úteis e (ii) o valor nominal unitário atualizado das debêntures da segunda série

acrescido de 6,30% ao ano, igualmente sob a mesma base de dias úteis.

Em dezembro de 2021, a Log apresentou um endividamento em

DL/EBTIDA de 2,6, patamar próximo do limite considerado saudável.

5



A C&A Modas S/A aprovou sua 1ª emissão de notas comerciais, em série

única, para distribuição pública, com esforços restritos, na quantidade total de

250.000 notas comerciais, com valor nominal de R$1.000,00, totalizando um

montante agregado de R$250 milhões. Os títulos terão vencimento de cinco

anos, contados da data de emissão.

Segundo a companhia, os recursos captados com a operação serão

destinados ao reforço de caixa e ao alongamento do prazo médio das dívidas da

empresa.

Em dezembro de 2021, a C&A apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 1,0, patamar considerado saudável.

A Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan comunicou que seu

controlador, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pretende concluir o

processo de privatização da empresa até julho de 2022, por meio de oferta

pública inicial de ações de emissão da companhia.
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A efetiva realização da oferta está sujeita à obtenção das aprovações

necessárias, incluindo a concessão do registro por parte da CVM e do

deferimento da listagem da companhia por parte da B3.

18.03.2022

A Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S/A anunciou:

(i) o cancelamento de 6.197.374 ações mantidas em tesouraria, equivalente

a 67% do saldo de ações, passando o capital social, de R$1,09 bilhão, a ser

dividido em 245.971.356 ações ordinárias, e

(ii) a criação do 3ª plano de recompra de até 14.917.035 ações,

correspondente a 6,06% do capital social, com prazo de duração de 18 meses,

compreendido entre 25.03.2022 e 23.09.2023, sem redução de capital. O objetivo

da companhia é utilizá-las em seus programas de incentivo de longo prazo e

como instrumento de negociação com potenciais targets ou, ainda, para

cancelamento de parte das ações recompradas, visando agregar valor ao

acionista.

O mercado vê com bons olhos a operação, tendo em vista o percentual de

ações a ser recomprado por meio do programa, entendendo-se a sugestão da

empresa de que suas ações se tratam de um investimento lucrativo.
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