


26.03.2022

● Aumento de Capital

A Brasil Brokers Participações S.A. aprovou a homologação parcial do

aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, no montante total

de R$ 54.789.116,50, com a emissão de 54.246.650 novas ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,01 por

ação.

O capital social da Companhia passará de R$ 773.895.835,30 para R$

828.684.951,80.

A acionista Cerberus realizou o investimento total de R$ 49.999.999,50,

mediante a subscrição de 49.504.950 ações. A participação acionária da

Cerberus passará de 39,16% para 60,45% o que consolida, para os fins da

legislação vigente, sua posição como acionista majoritária e controladora da

Companhia. Do total de ações subscritas, cerca de 93% foram subscritas por

fundos de investimentos e cerca de 7% por pessoas físicas/jurídicas.

Os recursos captados têm como objetivo fortalecer a estrutura de capital

e melhorar sua liquidez para atender a execução do plano estratégico de

negócios e a transformação digital da Companhia.
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28.03.2022

● Aumento de Participação em Controlada

A Alupar Investimento S.A. aumentou a participação para 65,70% em sua

controlada Transmissora Serra da Mantiqueira S.A. (“TSM”), através do exercício

da opção de compra, conforme Acordo de Acionistas celebrado em 02 de maio

de 2017, de ações subscritas e integralizadas pelo Perfin Apollo Energia Fundo

de Investimento em Participações em Infraestrutura.

O montante pago por esta transação foi de R$ 6.444.980,70.

29.03.2022

● Emissão de Debêntures

A Companhia de Locação das Américas e a Unidas S.A. comunicaram o

pedido de registro de oferta pública da 23ª emissão de debêntures simples, não

conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, com

garantia fidejussória adicional.

No contexto da oferta serão distribuídas, inicialmente, 1.000.000 de

debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante

total de, inicialmente, R$ 1 bilhão, observada a possibilidade de distribuição

parcial das debêntures, observada, ainda, a opção de lote de debêntures

adicionais.
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Em março de 2022, a empresa apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 3, patamar considerado no limite do saudável.

● Incorporação de Ações

A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. aprovou a incorporação

das ações da Unity Participações S.A.

A incorporação de ações somente produzirá efeitos e apenas será

efetivada, com a transferência das ações de emissão da Unity à Oncoclínicas,

após a verificação do cumprimento (ou a renúncia, conforme o caso) das

condições suspensivas previstas no “Instrumento Particular de Protocolo e

Justificação de Incorporação de Ações da Unity Participações S.A. pela

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.”

30.03.2022

● Conclusão de Migração para o Novo Mercado

A Guararapes Confecções S.A. aprovou em Assembleia Geral

Extraordinária a migração da Companhia para o segmento especial de listagem

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – denominado Novo Mercado, com a

consequente alteração de seu Estatuto Social para adaptação ao novo

segmento. As ações ordinárias da Companhia passarão a ser negociadas no

Novo Mercado em 5 de abril de 2022.
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31.03.2022

● Recompra de Ações e Cancelamento do Saldo de Ações em Tesouraria

A Camil Alimentos S.A. aprovou:

(i) O novo programa de recompra de ações, para fins de cancelamento,

atendimento das outorgas realizadas no âmbito do plano de opção de compra

de ações, permanência em tesouraria ou alienação, de modo a maximizar a

alocação de capital e geração de valor para os acionistas.

A empresa poderá adquirir até 10.000.000 ações ordinárias, com o prazo

máximo de 18 meses, contados a partir de 1º de abril de 2022, inclusive, tendo

como termo final o dia 30 de setembro de 2023. Atualmente, a companhia

possui 110.468.497 ações ordinárias em circulação, sob o ticker CAML3 e

9.986.500 ações ordinárias em tesouraria.

(ii) O cancelamento do saldo de ações em tesouraria. Após o início do

programa de recompra de ações, acima descrito, a companhia efetuará o

cancelamento do saldo de ações em tesouraria quando este atingir o total de

10.000.000 de ações ordinárias.
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01.04.2022

● Emissão de Debêntures

A Localiza Rent a Car S.A. aprovou 10ª emissão de debêntures simples,

não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória

adicional, em duas séries, sendo a primeira série com prazo final em 05 de abril

de 2027 e a segunda série com prazo final em 05 de abril de 2028.

A medida entra em vigor em 06 de maio de 2021, composta de 1.450.000

debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por debênture,

totalizando o montante de R$ 1,45 bilhão na data de emissão.

Em março de 2022, a empresa apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 2,01, patamar considerado saudável.

● Incorporação de Ações

A Pet Center Comércio e Participações S.A., em continuidade aos Fatos

Relevantes divulgados em 26 de janeiro e 25 de março de 2022, comunicou a

seus acionistas e ao mercado em geral, a respeito da operação de incorporação

de ações de Emissão da Selected Participações S.A.

Trata-se de Incorporação de Ações da Petix pela Companhia, com a

entrega de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
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de emissão da companhia subscritas pela administração da Petix em nome dos

seus acionistas e integralizadas mediante a versão do patrimônio líquido.

A aquisição, pela companhia, mediante compra e venda, de ações de

emissão da Petix representa 49% por cento do capital social da Petix. Assim, por

meio da Incorporação de Ações a Petix passará a ser uma subsidiária integral da

Companhia.

Com a efetivação da incorporação de ações, os acionistas da Petix

receberão 0,675102189 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem

valor nominal de emissão da companhia para cada 1 ação ordinária, nominativa

e sem valor nominal de emissão da Petix de sua titularidade.
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Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub
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https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
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