


● Alupar (ALUP11) - nada relevante.

● Ambipar (AMBP3) - nada relevante.

● B3 (B3SA3) - nada relevante.

● Banco do Brasil (BBAS3) - nada relevante.

● BB Seguridade (BBSE3) - nada relevante.

● Boa Safra (SOJA3) - nada relevante.

● Bradesco (BBDC4) - nada relevante.

● BrasilAgro (AGRO3) - nada relevante.

● Camil (CAML3) - nada relevante.

● Copel (CPLE6) - nada relevante.

● Cyrela (CYRE3) - nada relevante.
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● Eletrobras (ELET3)

Em 19.04.2022, 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 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.

● Energias Do Brasil (ENBR3) - nada relevante.

● Engie (EGIE3) - nada relevante.

● Equatorial (EQTL3) - nada relevante.

● Eztec (EZTC3)

Em 19.04.2022, 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
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EZCAL Participações Ltda., com o objetivo de desenvolver

empreendimentos imobiliários.

● Fleury (FLRY3) - nada relevante.

● Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) - nada relevante.

● Hermes Pardini (PARD3) - nada relevante.

● Itaú (ITUB4)

Em 12.04.2022, 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 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.

● Itaúsa (ITSA4) - nada relevante.
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● M. Dias Branco (MDIA3): nada relevante.

● Movida (MOVI3)

Em 06.04.2022, 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 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.

● Odontoprev (ODPV3)

Em 05.04.2022, a Odontoprev S.A. aprovou o cancelamento e o

desdobramento das ações de emissão da companhia. Foram canceladas

14.507.698 ações ordinárias que estavam mantidas em tesouraria,

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

Em 28.04.2022, 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 da 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 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.

● Petrobras (PETR4)

Em 27.04.2022, a A Petróleo Brasileiro S.A. assinou o contrato para a

venda de sua participação na concessão de Albacora Leste, localizada

predominantemente em águas profundas na Bacia de Campos.
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O valor total da venda é de até US$2,20 bilhões, sendo (a) US$ 292,7

milhões pagos na data de hoje; (b) US$1,66 bilhão a ser pago no

fechamento da transação e (c) até US$ 250 milhões em pagamentos

contingentes, a depender das cotações futuras do Brent.

Em 28.04.2022, a empresa assinou com a empresa Cepsa Química

S.A. o contrato para a venda da totalidade de sua participação (27,88%) na

Deten Química S.A (Deten), localizada no polo industrial de Camaçari, no

estado da Bahia. A Cepsa Química S.A. já possui participação indireta na

Deten de 69,94%.

O valor da venda é de R$585 milhões a ser pago no fechamento da

transação, com depósito de 5% do valor - R$29,25 milhões - realizado na

data de hoje, que será descontado do valor total quando do pagamento.

● PetroRio (PRIO3)

Em 28.04.2022, 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.

● Porto Seguro (PSSA3) - nada relevante.

● Sanepar (SAPR11) - nada relevante.

● SulAmérica (SULA11) - nada relevante.
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● Taesa (TAEE11) - nada relevante.

● Taurus (TASA4) - nada relevante.

● Tegma (TGMA3) - nada relevante.

● Wiz (WIZS3)

Em 15.04.2022, a Wiz Soluções e Corretagem de 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, 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 anteriores aos dos vencimentos das parcelas variáveis e de

acordo com as métricas acordadas na aquisição.
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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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