


02.05.2022

● Alienação

A Embraer S.A. informou à alienação, por sua subsidiária Embraer

Portugal S.A., da totalidade da participação nas sociedades Embraer Portugal

Estruturas Metálicas S.A. e Embraer Portugal Estruturas em Compósitos S.A.

para Aernnova Aerospace Corporation S.A.

● Aquisição do Instituto Análises Clínicas

O Instituto Hermes Pardini S.A., em continuidade ao fato relevante

divulgado em 16 de novembro de 2021, aprovou a aquisição de 60% do capital

social do Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A.

Além disso, a companhia aprovou a distribuição de dividendos relativos ao

exercício social de 2021, no valor de R$19.233.255,93, equivalentes a

R$0,151634998 por ação ordinária.

Por fim, a companhia aprovou o aumento de capital social mediante a

capitalização da reserva de lucros no valor de R$168.319.356,63, alterando o seu

capital social para o total de R$593.776.501,60, sem a emissão de novas ações.
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03.05.2022

● Recompra de Ações

O Vulcabras S.A. aprovou o programa de recompra de ações com o

seguinte objetivo:

(i) gerar valor para os acionistas através da administração eficiente da

estrutura de capital da companhia; (ii) maximizar a geração de valor para os

acionistas da companhia, uma vez que, na visão da administração, o valor atual

das suas ações no mercado não reflete o valor real dos seus ativos e a

perspectiva de rentabilidade e geração de resultados; (iii) honrar compromissos

da companhia em programas de remuneração baseado em ações; (iv) utilizar as

ações da companhia para quitação de parcela de preço em operações

societárias ou; (v) manutenção em tesouraria; ou (vi) alienação pública ou

privada, conforme regulamentação aplicável.

O número máximo de ações a serem adquiridas pela Companhia será de

até 5 milhões de ações, representativas de 6,78% das 73.766.391 ações em

circulação. Na data de hoje, o valor de cada ação da companhia está em torno

de R$10,20.

04.05.2022

● Aquisição de Laboratório

O Fleury S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,

nesta data, realizou o fechamento da operação de aquisição de 100% das ações

do Laboratório Marcelo Magalhães S.A. e do Marcelo Magalhães Diagnósticos

S.A.
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O Laboratório Marcelo Magalhães possui 64 anos de história, é referência

em medicina diagnóstica com análises clínicas no Estado de Pernambuco, e

conta com 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar

na região metropolitana de Recife.

● Recompra de Ações

A Suzano S.A. aprovou o programa de recompra de suas ações com o

objetivo:

(i) Maximizar a geração de valor para os acionistas, de forma a

proporcionar maiores retornos futuros para todos os interessados; e (ii) a

recompra sinaliza ao mercado a confiança da administração na performance da

companhia.

A companhia poderá adquirir, no âmbito do programa de recompra, até

20 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, para permanência em

tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento.

Com base na posição acionária de 31 de março de 2022, a companhia

detém 726.823.001 ações ordinárias em circulação no mercado. A companhia

mantém em tesouraria 11.911.569 ações de sua emissão, representativas de,

aproximadamente, 1,6% das ações em circulação. Por fim, as ações de recompra

representam, aproximadamente, 2,8% das ações em circulação.
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05.05.2022

● Recompra de Ações

A Metalúrgica Gerdau S.A. aprovou o programa de recompra de suas

ações. Esse programa tem por objetivo:

(i) maximizar a geração de valor a longo prazo para o acionista por meio

de uma administração eficiente da estrutura de capital; (ii) permanência das

ações em tesouraria; (iii) cancelamento das ações; ou (iv) posterior alienação

das ações no mercado.

A quantidade de ações a serem adquiridas será de até 69.000.000 de

ações preferenciais (GOAU4), representando aproximadamente 10% das ações

preferenciais em circulação. O prazo para essa aquisição começa a partir de 6 de

maio de 2022, com o período máximo de 18 meses.

06.05.2022

● Emissão de Debêntures

A Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. aprovou a realização de

sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie

quirografária, em série única com o montante total de R$300 milhões.

A oferta restrita será destinada exclusivamente a investidores profissionais

e os recursos a serem captados serão utilizados para o reforço de caixa da

companhia.

5



O situação financeira da empresa é sólida e seu nível de endividamento é

bem controlado, já que ela possui mais dinheiro em caixa do que dívidas.

● Emissão de Debêntures

A Companhia de Locação das Américas S.A. aprovou a emissão de

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

quirografária, com garantia fidejussória adicional.

A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais e

serão distribuídas até 500.000 debêntures, com valor nominal unitário de

R$1.000,00, perfazendo o montante total de até R$500 milhões.

O nível de endividamento da empresa está atualmente acima do limite

considerado saudáve, com uma relação de Dívida Líquida/EBITDA de 6 vezes.
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel Guimarães

Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o

investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de

nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de

investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento,

sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez

que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis

pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de

análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive

em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que

possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material

se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo

ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.

7

https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
https://t.me/o1milhaocom30
https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live

