


16.04.2022

● Reorganização Societária

O Banco Inter S.A., conforme previamente divulgado ao mercado, busca

promover uma reorganização societária com vistas à migração de sua base

acionária para a Inter & Co, Inc. com listagem de suas ações na Bolsa Nasdaq,

Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e com negociação de certificados de

depósito de valores mobiliários - BDRs Nível I1 - lastreados em Class A Shares na

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

A nova estrutura da Reorganização Societária foi aprovada pela B3 e a

incorporação da totalidade das ações de emissão do Inter pela Inter Holding

Financeira S.A. (HoldFin) será realizada por seu valor patrimonial contábil,

resultando na emissão, pela HoldFin, em favor dos acionistas do Inter titulares

de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão, inclusive titulares de units,

de duas classes de ações preferenciais de emissão da HoldFin obrigatoriamente

resgatáveis, sendo: (i) Uma classe resgatável em BDRs e (ii) a outra classe

resgatável em dinheiro, conforme a Opção Cash-Out.
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18.04.2022

● Aquisição de Empresas

A Tupy S.A. celebrou com a Navistar International Corporation,

subsidiária da TRATON SE (vendedora), o contrato de Compra e Venda de Cotas

para a aquisição de 100% dos ativos e negócios da International Indústria

Automotiva da América do Sul - MWM do Brasil.

Com Receita Líquida Operacional de aproximadamente R$2,68 bilhões e

em 2021, a MWM é referência em montagem, usinagem e teste de motores,

além de fornecer serviços de valor agregado.

A MWM fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, tendo

entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia e norte-americana de

caminhões, ônibus e máquinas. Esse tipo de negócio apresenta baixa

necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro.

O preço de aquisição é de R$865 milhões, representando,

aproximadamente, 4x o EBITDA da MWM em 2021, que serão pagos após a

conclusão do negócio, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este

tipo de operação.
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● Emissão de Debêntures

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. aprovou a realização da 3.ª

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da

espécie quirografária, no valor total de R$2 bilhões.

Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para aumento de

capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de

pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas

controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e

aquisição e reforço de caixa.

Em abril de 2022, a empresa apresentou um endividamento de Dívida

Líquida/Ebitda de 2,6 vezes, patamar considerável aceitável.

19.04.2022

● Captação de Recursos

A Centrais Elétricas Brasileiras S/A aprovou a realização de captação de

recursos no montante de até R$2,5 bilhões, por sua controlada Furnas Centrais

Elétricas, por meio de três operações junto às seguintes instituições: i) Banco

Itaú, no valor de R$500 milhões, taxa de juros de CDI + 1,60% a.a. e prazo de

pagamento em dois anos; ii) Banco do Brasil, no valor de R$500 milhões, taxa

de juros de CDI + 1,65% a.a. e prazo de pagamento em dois anos; e iii) Banco do

Brasil, no valor de R$1,5 bilhão, taxa de juros de CDI + 2,0% a.a. e prazo de
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pagamento em sete anos, podendo esta última linha de crédito ser utilizada a

critério de Furnas, total ou parcialmente, ao longo de 2022.

Os recursos obtidos por meio dessas captações serão destinados ao

cumprimento do programa de investimentos de 2022, ao pagamento de dívidas

mais onerosas e para eventuais necessidades de caixa da controlada.

● Alienação da Osklen

A Alpargatas S.A. concluiu o fechamento da operação de venda da

totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos

Esportivos S.A. - Osklen, para a DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos

S.A., correspondente a 60% do capital social da Osklen.

A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o

planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico,

por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no

crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos

produtos ou novas soluções digitais.

● Parceria entre Eztec e Cal

A Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. (Ez tec) e a Construtora

Adolpho Lindenberg S.A. (CAL) aprovaram sem restrições a parceria entre as

companhias, com aprovação do CADE e de forma definitiva, com a estruturação

de uma sociedade denominada EZCAL Participações Ltda., com o objetivo de

desenvolver empreendimentos imobiliários.
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20.04.2022

● Aquisições de Quotas da Global

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. aprovou a aquisição pela

Top Service Serviços e Sistemas S.A., controlada da companhia, da totalidade

das quotas de emissão das sociedades Global Serviços Ltda., Global

Administração e Serviços Aeroportuários Ltda., Global Serviços Empresariais e

Mão de Obra Temporária Ltda., Global Treinamento e Desenvolvimento

Profissional Ltda., Global Empregos Ltda. e Global Central de Estágios Ltda.

O contrato de Compra e Venda referente à aquisição foi celebrado hoje, e

a conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e

condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão

à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

● Oferta Pública de Aquisição

A Neoenergia S.A. aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição

de ações ordinárias (ON) e de ações preferenciais classe A (PNA) e classe B

(PNB), para conversão de registro de emissor categoria A para categoria B da

Neoenergia Pernambuco.

A OPA de Conversão de Registro será destinada à aquisição de até a

totalidade das ações em circulação de emissão da Neoenergia Pernambuco,

que, nesta data, correspondem a 7.795.191 ações, sendo 280.143 ONs, 7.102.982
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PNAs e 342.066 PNBs, representativas de, aproximadamente, 10,35% do total de

ações de emissão da Neoenergia Pernambuco.

● Oferta Pública de Aquisição

A Claro Telecom Participações S.A. concluiu a aquisição da parte dos

ativos da operação de telefonia móvel do Grupo Oi e o valor total da referida

aquisição é de R$3.571.565.555,36.

A companhia reafirma que esta aquisição agregará valor: (i) para a

Companhia e seus acionistas por meio da oportunidade de aceleração do seu

crescimento e do aumento da eficiência operacional por meio de sinergias; (ii)

para seus clientes, incluindo os clientes da Oi, pois a Transação promoverá

ganhos na experiência de uso e na qualidade do serviço prestado e (iii) para o

setor como um todo, que será reforçado na sua capacidade de investimento,

inovação tecnológica e competitividade.
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