


04.04.2022

● Aumento de Capital

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. aprovou o aumento de

capital.

A aprovação do conselho prevê uma subscrição de, no mínimo, R$

100.000.008,00 e, no máximo, R$ $ 150.000.048,00, mediante a emissão de até

4.166.668 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,

pelo preço unitário por ação de R$ 36,00 que deverão ser integralizadas à vista,

em fundos imediatamente disponíveis e em moeda corrente nacional. Do

montante obtido no Aumento de Capital, 75% será destinado à conta de capital

social e 25% será destinado à conta de reserva de capital.

O aumento de capital destina-se, além do reforço de sua estrutura de

capital, ao financiamento para o desenvolvimento de estratégia de crescimento

orgânico e inorgânico, primordialmente, por meio da aquisição de corretoras de

seguros que complementem a estratégia de negócios da companhia (M&A), da

realização de investimentos em tecnologia e na plataforma digital da

companhia.
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05.04.2022

● Cancelamento e Desdobramento de Ações

A Odontoprev S.A. aprovou o cancelamento e o desdobramento das

ações de emissão da companhia.

Serão canceladas 14.507.698 ações ordinárias que estão mantidas em

tesouraria, resultando em um capital social com o total de 516,787,094 ações.

Já considerando os efeitos do cancelamento referido acima, as ações da

companhia serão desdobradas na proporção de 1 ação para cada 10 ações, todas

nominativas e sem valor nominal. Em consequência, os acionistas receberão 1

nova ação ordinária para cada 10 ações ordinárias que forem titulares,

resultando no total de 51.678.709 novas ações. O capital social da Odontoprev

passará a ser representado por 568.465.803 ações ordinárias, todas nominativas

e sem valor nominal.

06.04.2022

● Emissão de Debêntures

A Movida Participações S.A. aprovou o pedido de registro da 8ª emissão

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

até duas séries.

Serão emitidas até 1 milhão de debêntures, com o valor unitário de

R$1.000,00, totalizando o montante de R$1 bilhão de reais. Existe a possibilidade
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de aumento de até 20% da quantidade total de debêntures inicialmente

ofertadas, ou seja, em até 200 mil debêntures adicionais, em virtude do excesso

de demanda.

Os recursos obtidos pela empresa por meio desta oferta serão destinados

para o capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento

no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas. Os recursos obtidos

também serão destinados para a aquisição de frota de veículos elétricos,

híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa.

Em março de 2022, a empresa apresentou um nível de endividamento em

DL/EBITDA de 3,3, patamar considerado um pouco acima do limite saudável.

● Oferta Pública de Aquisição

A CPFL Energia S.A. informou o resultado do leilão de oferta pública

unificada de aquisição obrigatória de ações ordinárias por alienação de controle

e voluntária de ações preferenciais de emissão da Companhia Estadual de

Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T.

Com o resultado do leilão, a sua controlada CPFL Comercialização de

Energia Cone Sul Ltda. adquiriu 3.095.570 ações ordinárias da CEEE-T, que

representam 32,56% do total dessa espécie e 109.251 ações preferenciais, que

representam 72.08% do total de ações dessa espécie.

As ações ordinárias e preferenciais foram adquiridas por R$349,29 por

unidade, totalizando o valor de R$1.119.411.927,09.
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Após a liquidação financeira da OPA, a CPFL passará a ser titular de

99,26% do capital social total da empresa CEEE-T, entre ações ordinárias e

preferenciais.

● Oferta Pública de Aquisição

A You Inc. Incorporadora e Participações S.A. aprovou a 4ª emissão de

debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie

quirografária no valor de R$130 milhões.

As debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de

emissão, que será no dia 25 de abril de 2022. As debêntures a serem alocadas

em cada série serão arbitradas por meio de procedimento de coleta de

intenções de investimentos a ser organizado pelo coordenador líder da oferta,

considerando o sistema de vasos comunicantes. As debêntures da 1ª Série terão

prazo de 1.460 dias, a contar da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 24

de abril de 2026. As debêntures de 2ª Série terão prazo de 1.824 dias, a contar da

data de emissão, vencendo-se, portanto, em 23 de abril de 2027.

● Recompra de Ações

A Multilaser Industrial S.A. aprovou a recompra de ações da companhia.

Poderão ser objeto de compra até 17.231.323 ações ordinárias de emissão

da companhia, representando, no momento, 10,00% do total de ações em

circulação e de 2,10% do total de ações de emissão. O prazo da recompra será de

até 18 meses, encerrando-se em 7 de outubro de 2023.
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07.04.2022

● Aumento de Capital

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. aprovou um aumento de capital

no montante de, no mínimo, R$948.319.969,71 e de, no máximo,

R$948.319.969,71.

Os acionistas da empresa terão direito de preferência para a subscrição de

ações preferenciais e poderão subscrever ou ceder seus direitos de preferência a

terceiros. O prazo de exercício do direito de preferência encerra em 13 de maio

de 2022.

08.04.2022

● Aumento de Capital

A FRAS-LE S.A. aprovou um aumento de capital no montante de

R$629.400.000,00.

Em razão do aumento do capital social no âmbito de oferta restrita, o

novo capital social da companhia passará a ser de R$1.229.400.001,32, dividido

em 270.016.343 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor

nominal.

A totalidade dos recursos líquidos da oferta restrita serão destinados para:

(i) expansão dos negócios da companhia, incluindo aquisições, greenfields, joint
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ventures e/ou outros acordos comerciais estratégicos; (ii) investimentos nos

negócios e produtos desenvolvidos pela empresa, incluindo a exploração de

novas tecnologias e a expansão das unidades produtivas atuais; e (iii) capital de

giro.

● Recompra de Ações

A CIELO S.A. aprovou a recompra de 13.339.245 ações ordinárias e sem

valor nominal da própria companhia.

A operação de recompra será realizada em bolsa e a preço de mercado,

seu prazo de vigência será de 11 de abril de 2022 a 14 de abril de 2022.
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Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub
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