


● Alupar (ALUP11): nada relevante.

● Ambipar (AMBP3): em 03.03.2022, a companhia, por meio da Biofílica

Ambipar Environment S/A (empresa do grupo Ambipar), entabulou

parceria com a BP Carbon Trading Limited - British Petroleum com o

objetivo de formar uma joint venture para promover, desenvolver e operar

projetos de compensação de carbono de soluções baseadas na natureza

(NBS) no Peru. A Biofília Ambipar Environment tem como objetivo

tornar-se a maior empresa de nature-based solutions do mundo a médio

prazo, sendo que o desenvolvimento de parceria estratégicas aumenta a

capacidade de investimentos em projetos NBS, além de reforçar a

governança corporativa. O Peru foi escolhido como país a ser constituição

constituída a joint venture, tendo em vista possuir o segundo maior

território de áreas florestais na América Latina, atrás apenas do Brasil, além

de contar com legislação bastante desenvolvida em relação aos demais

países do continente, especialmente quanto às concessões de áreas

públicas para fins de conservação florestal. A Ambipar, aliás, já possui

operações em território peruano, por meio de suas subsidiárias

Environment e Response LATAM, o que auxilia na captura de sinergias.

Em 16.03.2022, A empresa 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), com duração

de até 18 meses, ou seja, até 15.09.2023. A companhia não possui ações em

tesouraria. Segundo a corporação, o valor atual de suas ações não reflete o

real valor de seus ativos e a perspectiva de rentabilidade e geração de
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resultados. As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria,

cancelamento ou destinadas à posterior alienação. O movimento de

recompra é bem recebido pelo mercado, dado o percentual de ações a ser

adquirido (4,59%).

Em 28.03.2022, a companhia celebrou memorando com a Minerva

S/A, empresa de exportação de carne bovina, para estabelecer joint venture

com o objetivo de desenvolver projetos de carbono na cadeia do

agronegócio na América do Sul, com exceção ao Brasil e ao Peru. Segundo

a Ambipar, a iniciativa reforça seu preparo para oferecer soluções a

empresas, governos e indivíduos que pretendem neutralizar as emissões

de carbono de suas atividades.

● B3 (B3SA3): em 24.03.2022, a empresa informou a aprovação do valor

bruto atribuído por ação relativo ao pagamento dos dividendos referentes

ao quarto trimestre de 2021, no patamar de R$ 0,13115418. Quanto aos juros

sobre capital próprio concernentes ao primeiro trimestre de 2022, o

montante bruto atribuído por ação é de R$0,05028190. Os proventos serão

pagos em 08.04.2022, com base na posição acionária de 24.03.2022,

passando as ações a serem negociadas ex a partir de 25.03.2022.

● Banco do Brasil (BBAS3): em 07.03.2022, o banco informou, em

complemento ao fato relevante divulgado em 14.02.2022, o valor da

remuneração complementar aos acionistas relativo ao 4º trimestre de 2021

atualizado pela Taxa SELIC até a data do pagamento fixado para 11.03.2022:
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Também em 07.03.2022, a instituição aprovou a abertura do Programa

de Adequação de Quadros - PAQ para um grupo restrito de colaboradores

de unidades estratégicas. O programa tem como alvo cerca de 300

posições de assessoramento e permite o desligamento voluntário de

funcionários, dentre outras medidas de movimentação. Para aderir ao PAQ,

os funcionários deverão cumprir requisitos estabelecidos em regulamento

e deverão o fazer entre 08.03.2022 a 25.03.2022. O Banco do Brasil estima

que o programa não deverá gerar impacto material em seu resultado.

● BB Seguridade (BBSE3): nada relevante.

● Bradesco (BBDC4): nada relevante.

● BrasilAgro (AGRO3): nada relevante.

● Boa Safra (SOJA3): em 04.03.2022, a empresa concluiu as obras da

terceira linha de produção de sua filial de Cabeceira - GO, conforme plano

de ampliação anunciado durante seu processo de IPO, em abril de 2021. O

projeto soma-se às expansões de Buritis - MG e Jaborandi - BA,

implementadas com objetivo de médio-longo prazo de acompanhar,

segundo a companhia, o aumento da demanda mundial de soja.

Em 29.03.2022, a corporação iniciou obras na cidade de Balsas - MA,

para construção de um Centro de Distribuição. A unidade faz parte do

plano de expansão da sementeira, também anunciado no processo de IPO.

O terreno sobre o qual está sendo erigida a estrutura possui 72 mil m² e

está localizado na Rodovia Transamazônica BR-230. No local, poderão ser

estocadas até 40.000 big bags em posições refrigeradas (~ 1.000 KG cada),

sendo 20.000 big bags para a primeira fase da obra. Com a iniciativa, a Boa

Safra chega à região agrícola denominada MATOPI, área com expectativa

de crescimento, segundo dados da CONAB.
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● Camil (CAML3): em 03.03.2022, a empresa comunicou o

encerramento do prazo, no dia anterior, do exercício do direito de retirada

pelos acionistas dissidentes quanto à ratificação da aquisição da Santa

Amália S/A, não tendo nenhum dos detentores de ações ordinárias

exercido a prerrogativa.

Em 30.03.2022, a companhia informou a conclusão da aquisição da

Silcom S/A, empresa de alimentos fundada em 1975, situada no Uruguai,

com atuação concentrada em frutas secas, legumes, sementes, molhos e

azeites, detentora da marca La Abundancia e com uma cartela de mais de

5.000 clientes. O faturamento anual da adquirida atingiu US$23 milhões. A

aquisição, segundo a Camil, está alinhada à estratégia de expansão na

América Latina. Os valores da operação não foram divulgados pela

empresa.

Em 31.03.2022, a empresa aprovou novo programa de recompra de

até 10.000.000 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 9%

do total de ações em circulação (110.468.497). O prazo de cumprimento do

programa é de 18 meses, iniciando em 01.04.2022 e finalizando em

30.09.2023. Segundo a Camil, as ações adquiridas serão destinadas a

atender as disposições do plano de opção de compra, bem como à

manutenção em tesouraria ou alienação, de modo a aprimorar a alocação

de capital e a geração de valor ao acionista. O programa de recompra é

bem recebido pelo mercado, dado o percentual de ações a ser adquirido. A

Camil, ao efetuar a recompra, passa a impressão aos investidores em geral

de que suas ações estão sendo negociadas a preços descontados e que,

por isso, a aquisição dos ativos se trata de um investimento lucrativo.

● Cyrela (CYRE3): nada relevante.

● Copel (CPLE6): nada relevante.
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● EDP Energias Do Brasil (ENBR3): nada relevante.

● Eletrobras (ELET3): nada relevante.

● Engie (EGIE3): em 16.03.2022, a empresa 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.

● Equatorial (EQTL3): em 03.03.2022, a empresa 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.

● Eztec (EZTC3): em 17.03.2022, a empresa informou a previsão de

pagamento de dividendos, no montante de R$102 milhões, a serem pagos

até 31.03.2022, com base na posição acionária do dia 22.03.2022.

● Fleury (FLRY3): em 17.03.2022, foi aprovada a distribuição de

dividendos aos acionistas, no valor de R$225 milhões, correspondente ao

valor por ação de R$0,70981285766.
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● Itaú (ITUB4): nada relevante.

● Itaúsa (ITSA4): em 21.03.2022, a holding anunciou o pagamento de

R$0,0963645 por ação, já excluído o imposto de renda na fonte, a título de

juros sobre o capital próprio, que serão pagos até 29.12.2023, com base na

posição acionária do dia 24.03.2022.

Em 23.03.2022, a companhia 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.

Também em 23.03.2022, 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

Itaúsa, reúne características importantes de sua estratégia de alocação

eficiente de seu capital social.

● M. Dias Branco (MDIA3): nada relevante.

● Movida (MOVI3): em 10.03.2022, a empresa aprovou sua 9ª emissão

de debêntures, no valor total de R$1 bilhão, com data de emissão prevista
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para 05.04.2022. Os títulos não sofrerão atualização monetária e farão jus a

juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI a.a., acrescido

exponencialmente de spread de 2,95% a.a., com prazo de vencimento

fixado em 05.04.2027. Segundo a companhia, os recursos captados serão

destinados para fins corporativos gerais (capital de giro, gestão de caixa,

reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívidas e congêneres). Em

dezembro de 2022, a Movida apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 3,4, patamar considerado não saudável.

Em 24.03.2022, a corporação aprovou o pagamento de juros sobre

capital próprio, no valor bruto total de R$54 milhões, correspondente a

R$0,149454282 por ação, com base na posição acionária de 30.03.2022. O

pagamento dos proventos será realizado em 05.07.2022, conforme definido

em Assembleia Geral Ordinária.

Em 28.03.2022, a companhia recebeu a aprovação de um total de

USD 160 milhões em linhas de crédito do BID Invest, braço do setor privado

do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento. Os recursos serão

concedidos via duas linhas de crédito, com prazo para saque em até 2 anos.

A linha de crédito poderá contribuir para cinco dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável - ODS das Nações Unidas: (i) Trabalho

Decente e Crescimento Econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura;

Consumo e Produção Responsável; Ação Contra a Mudança Global do

Clima; Parceria para as Metas. O crédito disponibilizado pode ser aplicado

em capital de giro, aquisição de ativos e projetos relacionados à agenda

ESG. Segundo a empresa, os financiamentos com o BID Invest refletem sua

solidez financeira e sua qualidade na estratégia de gestão de

endividamento. Não se pode perder de vista, entretanto, que seus

indicadores de endividamento merecem atenção do acionista, ante os

resultados recentes da companhia.

8



● Odontoprev (ODPV3): em 21.03.2022, a empresa aprovou o

pagamento de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$16

milhões, correspondentes a R$0,0319183760 por ação, desconsideradas

18.774.098.

● Pão de Açúcar (PCAR3): nada relevante.

● Petrobras (PETR4): em 31.01.2022, a petroleira aprovou a celebração

de Termo de Encerramento de Pendências - TEP com a Novonor/SA (nova

denominação da Odebrecht), com o objetivo de encerrar quatro questões

contratuais contenciosas, mediante o pagamento de valores pela Novonor

à Petrobras. Três desses litígios estavam em discussão em procedimentos

arbitrais. A companhia informou que prosseguirá com ações de

improbidade administrativa contra sociedades do Grupo

Novonor/Odebrecht, em busca do ressarcimento integral dos prejuízos

identificados por conta dos atos ilícitos revelados pela Operação Lava Jato,

mas, em prestígio aos acordos de leniência, enquanto estiverem vigentes,

não buscará medidas sancionatórias ou cautelares contra tais sociedades.

Também em 31.03.2022, a companhia comunicou que o Tribunal de

Justiça do Rio de Janeiro acolheu o recurso da empresa Paragon Offshore

Nederland B.V., ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás.

O valor da ação judicial é de R$1,9 bilhão, dos quais apenas R$59 milhões

encontram-se provisionados. O montante remanescente está classificado

pela Petrobras com expectativa de perda possível. A petroleira ainda

informou que apresentará os respectivos recursos contra a decisão.

● PetroRio (PRIO3): em 10.03.2022, a empresa informou que a Truxt

Investimentos Ltda a informou que passou a deter 7,54% do capital

acionário da PetroRio, declarando, entretanto, que as negociações não
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objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa

da petroleira.

Em 30.03.2022, a companhia promoveu a alteração de sua moeda

funcional, de Real para Dólar norte-americano, com vistas a representar

mais fidedignamente os resultados e o patrimônio da corporação, em

conformidade com o ambiente econômico em que está inserida.

● Porto Seguro (PSSA3): em 14.03.2022, a companhia divulgou o

Documento de Informações Essenciais - DIE de sua 5ª emissão de letras

financeiras. Serão distribuídas, em três séries, 6.500 letras financeiras, com

valor nominal de R$100.000,00 cada, perfazendo o montante total de

R$650 milhões. Os títulos não possuem proteção do FGC e têm prazo de

vencimento de 24 meses, 36 meses e 48 meses, respectivamente para as

letras da primeira, segunda e terceira séries. As letras não são conversíveis

em ações, não possuem garantia de qualquer natureza e sua remuneração

foi estabelecida por meio de procedimento de bookbuilding. Ao final de

2021, a seguradora, além de ter alcançado bom resultado proveniente de

crescimento, apresentou margem líquida de 7%, patamar considerado

saudável.

Em 31.03.2022, a seguradora, em Assembleia Geral Extraordinária,

aprovou, dentre outras matérias, a destinação do lucro líquido do exercício

passado, no valor de R$1,5 bilhão, da seguinte forma: (i) R$77 milhões para a

conta de reserva legal; (ii) R$398 milhões para distribuição aos acionistas

como juros sobre capital próprio; (iii) R$23 milhões para distribuição de

dividendos, complementando o valor de dividendo mínimo obrigatório,

correspondendo a R$0,03717026792 para cada ação emitida pela

companhia, com base na posição acionária de 31.03.2022; (iv) R$261 milhões

para distribuição de dividendos adicionais ao dividendo mínimo

obrigatório, correspondendo a R$0,41032952435 para cada ação emitida

pela seguradora, com base na posição acionária de 31.03.2022 e (v) R$786
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milhões para conta de Reserva para Manutenção de Participações

Societárias. Na Assembleia, também foi fixada a remuneração dos

administradores da corporação no montante global anual de até R$26

milhões.

● Sanepar (SAPR11): nada relevante.

● SulAmérica (SULA11): nada relevante.

● Taesa (TAEE11): em 27.03.2022, a elétrica aprovou oferta pública,

consistente na sua 12ª emissão de debêntures. Por meio da operação, serão

emitidas, inicialmente, 1.250.000 debêntures, no valor nominal de

R$1.000,00, perfazendo o valor total de R$1,25 bilhão, em até três séries,

considerando-se como data de emissão 15.04.2022. As debêntures da

primeira, segunda e terceira série terão prazo de vencimento

respectivamente de 7, 10 e 15 anos, contados da emissão. Os títulos serão

atualizados monetariamente pelo IPCA e também serão remunerados de

acordo com o que for definido em procedimento de bookbuilding. A

empresa divulgou o cronograma estimado das etapas da oferta:
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Em dezembro de 2021, a Taesa apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 1,9, patamar considerado saudável.

● Taurus (TASA4): nada relevante.

● Tegma (TGMA3): nada relevante.

● Wiz (WIZS3): em 30.03.2022, a seguradora informou o fechamento de

parceria com filiais da Venture Veículos, concessionária Fiat, atuante em

Ituiutaba e na Região do Pontal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais,

para operar como corretora exclusiva pelos próximos cinco anos. A atuação

da unidade de negócio se desenvolverá nas lojas Fiat do Grupo Venture

Veículos em Frutal e Prata, iniciando com a distribuição de Seguros Auto e,

posteriormente, avançando para distribuição de Garantia Estendida e

Mecânica, Seguro RD e Prestamista. Segundo a companhia, a parceria

otimiza a comercialização de outras modalidades de seguro e maximiza a

vendas de balcão da Venture, diversificando o portfólio.
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