


26.04.2022

● Pagamento de Dividendos

A Localiza Rent a Car S.A. aprovou o pagamento de dividendos aos

acionistas no valor de R$206.199.911,02, tendo em vista que o montante

distribuído através de juros sobre o capital próprio em 2021 não atingiu os 25%

dos dividendos mínimos obrigatórios. O pagamento ocorrerá no dia 20/05/2022

na proporção da participação e o valor bruto por ação a ser pago é equivalente a

R$0,274130886 de cada acionista.

● Incorporação de Ações

A Pet Center Comércio e Participações S.A. aprovou a incorporação de

ações da Selected Participações S.A. (Petix), com a consequente conversão da

Petix em subsidiária integral da empresa.

Também foi aprovado o aumento de capital social da companhia, no

montante de R$128.612,08, mediante a emissão de 1.650.450 novas ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem subscritas por

conta e ordem dos acionistas da Petix e integralizadas por meio da

incorporação de ações da Petix.
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27.04.2022

● Recompra de Ações

A Vale S.A. aprovou um novo programa de recompra de ações ordinárias.

O novo programa de recompra está limitado a um máximo de 500 milhões de

ações e seus respectivos ADRs, representando cerca de 10% do número de

ações em circulação, conforme a atual posição acionária. O programa será

implementado ao longo dos próximos 18 meses e após a conclusão de um

programa que ainda está vigente.

28.04.2022

● Recompra de Ações

A Odontoprev S.A. concluiu o programa de recompra de ações que

estava atualmente em vigor. O programa previa a recompra de até dez milhões

de ações e foi integralmente cumprido. O custo médio de aquisição foi de

R$11,98 por ação. Encontram-se atualmente em tesouraria 6.697.340 ações,

equivalentes a 2,4% das ações em circulação e 1,2% do capital social da

companhia.

Sobre o Novo Programa de Recompra: (i) O objetivo é o de maximizar a

geração de valor para os acionistas, dado que, na visão Odontoprev, o valor atual

das ações não reflete os fundamentos do modelo de negócios, ativos e

perspectiva de retorno futuro; (ii) As aquisições do Programa de Recompra

poderão ser feitas no prazo de até 18 meses, com início em 29.04.2022 e término
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em 30.10.2023, inclusive, cabendo à diretoria definir o momento para as

compras; (iii) O total de ações do Programa de Recompra é de até 18 milhões de

ações, representativas de 6,5% das 274.874.172 ações em circulação no mercado.

● Incorporação de Ações

A Méliuz S.A. informou a proposta de incorporação da totalidade de ações

de emissão da Acessopar Investimentos e Participações S.A.

A Acessopar exerce a atividade de holding e acionista controladora da

Acesso, que presta serviços de instituição de pagamento no Brasil, incluindo,

processamento de pagamento, internet banking, conta digital, bem como as

demais atividades constantes de seu objeto social.

Com essa aquisição, a empresa Méliuz visa, principalmente, reduzir o

custo de aquisição de novos clientes, aumentar a receita média por usuário e

reduzir os custos na oferta de produtos financeiros.

O valor atribuído a Acessopar, com base em seu valuation, é de

R$339.370.202,91. Além disso, as companhias estimam que os custos e despesas

totais da aquisição, incluindo honorários de assessores jurídicos, assessores

financeiros, avaliadores e auditores, somam, aproximadamente, R$6.900.000,00.

● Compra e Venda de Participação Societária

A Suzano S.A. celebrou o contrato de compra de participação societária

nas seguintes empresas: (a) Vitex SP Participações S.A (b) Vitex BA

Participações S.A. (c) Vitex ES Participações S.A. (d) Vitex MS Participações S.A.
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(e) Parkia SP Participações S.A. (f) Parkia BA Participações S.A. (g) Parkia ES

Participações S.A. (h) Parkia MS Participações S.A.

A Companhia se comprometeu a pagar um preço base equivalente em

reais a US$667 milhões de dólares americanos, em 2 parcelas, sendo a primeira

devida no fechamento da operação e a segunda após 12 meses contados do

fechamento da operação.

A companhia informa que já utiliza os ativos florestais existentes nas

companhias alvo por meio de contratos de parceria florestal celebrados em 2013

pela sua antecessora, Fibria Celulose S.A. A operação está alinhada à estratégia

da Suzano de ser “best-in-class” no custo total de celulose, através da redução

do dispêndio na compra de madeira, bem como de garantir base florestal em

áreas estratégicas às suas operações no longo prazo.

● Aquisição de Participação

A Petro Rio S.A. celebrou o contrato de compra e venda para aquisição

de participação de 90% do Campo de Albacora Leste.

O pagamento terá parcela fixa de US$1.951 milhões, sendo US$293 milhões

pagos na assinatura do contrato, e mais US$1.658 milhões na conclusão da

aquisição e transferência da operação para a companhia, sujeito aos ajustes

devidos até o fechamento da transação (contados a partir de 1º de outubro de

2022) e ao cumprimento de condições precedentes.
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Youtube Instagram Telegram

1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub
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https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
https://t.me/o1milhaocom30
https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
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