


21.03.2022

A JBS S/A aprovou: (i) o cancelamento da totalidade de 129.064.700 ações

ordinárias mantidas em tesouraria, sem redução do capital social e (ii) um novo

programa de recompra de até 116.167.197, representativas de cerca de 10% da

totalidade de ações ordinárias em circulação. O programa será cumprido no

prazo de 18 meses, iniciando-se em 22.02.2022.

A empresa informou que a aquisição das ações não acarretará qualquer

prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas pela JBS, tampouco

comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, em virtude da

situação de liquidez e geração de caixa.

O programa é bem recebido pelo mercado, dado o percentual de ações a

ser adquirido.

22.03.2022

A Weg S/A aprovou programa de recompra de até 300.000 ações, a ser

cumprido entre 22.03.2022 e 22.03.2023. Atualmente, a companhia detém

1.481.611.571 ações ordinárias em circulação.
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O programa de recompra se presta exclusivamente a atender o plano de

remuneração baseado em ações dos administradores e gestores da companhia.

A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S/A aprovou sua 9ª

emissão de debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, em

série única, composta por 350.000 debêntures, com valor unitário de R$1.000,00,

perfazendo o montante total de R$350 milhões. A oferta se destina

exclusivamente a investidores profissionais.

Os títulos terão vencimento de 5 anos, contados da emissão, e serão

remunerados com juros de 100% da variação da taxa DI, acrescida de spread

limitado a 2% ao ano, sem atualização monetária.

Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados a negócios

de gestão ordinária (fluxo de caixa, despesas de capital, investimentos em bens

de capital e congêneres).

Em dezembro de 2021, a empresa apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 6,4, patamar considerado bem superior ao saudável.
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23.03.2022

A Itaúsa S/A comunicou a venda de 12.000.000 ações classe A de emissão

da XP Inc. (correspondente a 2,14% do capital social), pelo valor aproximado de

R$1,8 bilhão.

Com a transação, a holding passa a deter 64.470.985 ações ordinárias da

XP, equivalentes a 11,51% do capital social e de 3,63% do capital votante. Como

ajustado no acordo de acionistas realizado em fevereiro de 2021, a Itaúsa tem

direito a indicar membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria

da XP.

A alienação impactará positivamente os resultados da empresa no

primeiro trimestre de 2022 em cerca de R$1,1 bilhão, líquido de impostos.

Na mesma data, a companhia apresentou proposta de oferta não

vinculante para aquisição da totalidade das ações detidas Andrade Gutierrez

Participações S/A na CCR S/A, empresa fundada em 1999, com atuação nos

segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços.

O número de ações que a Itaúsa poderá adquirir é de 108.669.918,

representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de

R$2,9 milhões.

A potencial aquisição, segundo a holding, reúne características

importantes de sua estratégia de alocação eficiente de seu capital social.
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25.03.2022

O Grupo Hermes Pardini aprovou a declaração e o pagamento aos

acionistas de juros sobre capital próprio no valor bruto total de R$13 milhões,

equivalentes a R$0,10914041331 por ação.

O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado no dia

11.04.2022, na proporção de cada acionista no capital social da companhia. Os

acionistas constantes da base acionária da empresa em 30.03.2022 farão jus ao

pagamento dos proventos, passando as ações da companhia a serem

negociadas ex a partir de 31.03.2022.

A Moura Debeux Engenharia S/A aprovou programa de recompra de até

2.703.860 ações ordinárias de emissão própria, representativas de até 5% do

total de ações ordinárias em circulação de emissão da companhia (54.077.193).

O prazo de cumprimento do programa é de 12 meses, iniciando-se em

28.03.2022 e encerrando-se em 28.02.2023.

Segundo a empresa, as ações adquiridas serão mantidas em tesouraria,

podendo ser posteriormente canceladas ou alienadas e/ou fazer frente às

obrigações da companhia para plano de opções de ações e de remuneração

baseado em ações, sem redução de capital social.
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A recompra é bem recebida pelo mercado, tendo em conta o percentual

de ações a ser adquirido, dando a empresa a entender que suas ações estão

sendo negociadas a preços descontados.
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Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub
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