


11.04.2022

● Compra e Venda de Ações

A Companhia Siderúrgica Nacional celebrou com o Brookfield Americas

Infrastructure (Brazil Power) Fundo de Investimento em Participações

Multiestratégia, fundo de investimento em participações administrado pela

Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., um contrato de

compra e venda de ações, por meio do qual pretendem adquirir 100% das ações

de emissão da Santa Ana Energética S.A. para a exploração da Pequena Central

Hidrelétrica Santa Ana (PCH), bem como da Topázio Energética S.A. e,

indiretamente, da Brasil Central Energia Ltda., subsidiária da Topázio, para a

exploração da Pequena Central Hidrelétrica Sacre II.

Considerando a projeção crescente de consumo de energia elétrica pela

CSN Cimentos para os próximos anos em razão de suas aquisições recentes e

projetos em desenvolvimento de médio e longo prazo, a aquisição das PCHs

tem por objetivo suportar e fortalecer a estratégia de expansão dos negócios da

CSN, através de investimentos em energia renovável e autoprodução para a

maior competitividade dos seus negócios.

● Compra e Venda de Ações

A Comerc Participações S.A. concluiu o procedimento de coleta de

intenções de investimento, conduzido com a intermediação de instituição

financeira autorizada a operar no mercado de capitais no âmbito da 1ª emissão

de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
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real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Hélio Valgas Solar

Participações S.A., subsidiária integral indireta da companhia.

Por meio do procedimento de Bookbuilding, foi fixada a IPCA+ 8,2561%.

Ainda, nesta data, foi celebrado aditamento da escritura da emissão, de forma a

refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding. O volume da emissão é

de R$1.287.240.000,00, em série única e com prazo de 16 anos e 2 meses.

Associada a essa emissão de debênture, a companhia também realizou

operação de SWAP, de forma a transformar a dívida em reais indexada ao IPCA

para uma dívida em dólar com juros de 6,91% ao ano.

12.04.2022

● Parceria Itaú Unibanco e TOTVS

A Itaú Unibanco Holding S.A. celebrou com a TOTVS S.A. um acordo para

a constituição de uma joint venture, denominada preliminarmente TOTVS

TECHFIN S.A., que terá como objetivos principais a distribuição e a ampliação de

serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão da TOTVS, baseados em

uso intensivo de dados, voltados para clientes empresariais e toda a sua cadeia

de fornecedores, clientes e funcionários.

O Itaú Unibanco passará a ser sócio com 50% de participação no capital

social, sendo que cada sócio poderá indicar metade dos membros do Conselho

de Administração e da Diretoria.

Pela participação, o Itaú Unibanco pagará à TOTVS R$610 milhões e, como

preço complementar (earnout), pagará até R$450 milhões após 5 anos,

mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e

3



performance. Além disso, o Itaú Unibanco contribuirá com o compromisso de

funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e

desenvolvimento de novos produtos na TECHFIN.

● Aquisição de Empresas

A CM Hospitalar S.A. aprovou a celebração de contratos vinculantes para

a aquisição, pela Viveo, das quotas representativas da totalidade do capital

social das seguintes sociedades:

i) LIFE – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis Ltda., com

sede na cidade de Porto Alegre - RS (“Life”);

ii) FAMAP Nutrição Parenteral Ltda. e Aporte Nutricional Ltda., ambas

com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, (em conjunto, “FAMAP”); e

iii) Hospshop Comércio, Importação, Exportação, Consultoria e

Representação Ltda. e Alminhana Comércio e Representação Ltda., ambas

com sede na cidade de Porto Alegre - RS, (em conjunto “PHD”).

O preço de aquisição total é de R$365,5 milhões, sendo certo que tal valor

está sujeito a ajustes de acordo com mecanismos padrões desta espécie de

operação.
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13.04.2022

● Aquisição de Ativos

A TIM S.A. e a Claro S.A. em continuidade ao Fato Relevante divulgado

em 10 de março de 2020, anunciaram o fechamento relativo ao processo de

aquisição dos ativos móveis da Oi Móvel S.A.

Para que a transação se tornasse possível, foi necessária a aprovação do

CADE. Com a efetiva conclusão da transação, ficará definido um novo equilíbrio

de infraestrutura entre as três principais concorrentes do setor, mantendo um

alto grau de rivalidade, trazendo benefícios amplos aos consumidores e

garantindo os investimentos necessários para o desenvolvimento do setor de

telecomunicações e o avanço digital do país.

● Compra de Ativos

A GPS Participações e Empreendimentos S.A., em continuidade ao Fato

Relevante divulgado em 18 de fevereiro de 2022, informou a conclusão da

aquisição, pela Top Services Serviços e Sistemas S.A. , controlada da

companhia, a totalidade das quotas de emissão da sociedade Ormec

Engenharia Ltda.
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14.04.2022

● Emissão de Debêntures

A Guararapes Confecções S.A., aprovou a realização da 5ª emissão de até

900.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da

espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, pela companhia, com

valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, perfazendo o

montante total de até R$900 milhões de reais na data de emissão.

Os recursos obtidos pela companhia com as debêntures serão

integralmente utilizados para realizar o pagamento da aquisição facultativa das

debêntures da 3ª emissão de debêntures e da 4ª emissão de debêntures.

Em março de 2022, a empresa apresentou um endividamento em

DL/EBITDA de 2 vezes, patamar considerado saudável.

● Aquisição de Empresas

A Arezzo Indústria e Comércio S.A., aprovou a celebração do “Contrato

de Compra e Venda, Incorporação de Ações e Outras Avenças” da

Agenciamento e Intermediação Ltda. (chamada de Operação Sunset) e da HG

Indústria e Comércio de Calçados Ltda. (chamada de Operação HG).

A Operação HG será realizada por meio da aquisição de 100% das quotas

que compõem o capital social da HG pelo preço total de R$3.705.697,00.
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A Operação Sunset será inicialmente transformada em sociedade por

ações e, na sequência, os vendedores alienarão para a companhia, ações de

emissão da Sunset representativas de 30% de seu capital social total e votante

pelo preço total de R$ 9.406.012,00. As ações remanescentes, representativas de

70% do capital social total e votante da Sunset serão incorporadas pela

companhia, com a consequente emissão de 369.453 novas ações ordinárias.

15.04.2022

● Aquisição de Empresas

A Wiz Soluções e Corretagem d Seguros S.A. comprometeu-se a

adquirir 40% das ações de emissão de uma nova corretora de seguros a ser

previamente constituída pelo Paraná Banco (NewCo), indiretamente por meio

de uma sociedade também a ser constituída (Holding) pelo Paraná Banco.

A NewCo, por intermédio de um Acordo Operacional, será detentora de

direitos de exclusividade de exploração da Rede de Distribuição do Paraná

Banco pelo prazo de dez anos, extensível por igual período, mediante exercício,

pelo Paraná Banco, de uma opção de venda de ações representativas de até 9%

das ações da NewCo. A Aquisição se dará pelo preço total estimado de

R$43.560.000,00, composto por uma parcela à vista, correspondente a (i) R$

17.424.000,00, (ii) três parcelas anuais de R$ 4.356.000,00 cada, com

vencimentos em 2025, 2026 e 2027 corrigidas pelo CDI acumulado do período e

(iii) três parcelas anuais variáveis, estimadas no valor de R$ 4.356.000,00 cada e

corrigidas pelo CDI acumulado do período. As parcelas de Valor Variável serão

apuradas e pagas nos exercícios sociais de 2025, 2026 e 2027, considerando o

lucro líquido auferido pela NewCo nos exercícios sociais imediatamente
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anteriores aos dos vencimentos das parcelas variáveis e de acordo com as

métricas acordadas na aquisição.

O fechamento e a efetiva realização da aquisição estão sujeitos às

condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a autorização

prévia pelo Banco Central do Brasil.
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