


09.05.2022

● Combinação de Negócios

A Embraer S.A. completou a combinação de negócios anunciada

anteriormente entre a EVE UAM, LLC - entidade controlada pela companhia - e

a Zanite Acquisition Corp.

A combinação de negócios está em linha com a estratégia de inovação e

crescimento da companhia e a sua consumação reforça o seu compromisso de

atingir esses objetivos.

● Recompra de Ações

O Banco Pan S.A., aprovou a abertura de um programa de recompra de

suas ações preferenciais. O objetivo dessa recompra é realizar a aplicação

eficiente dos recursos disponíveis no caixa da empresa, de modo a otimizar a

sua alocação de capital. As ações serão mantidas em tesouraria ou canceladas

posteriormente.

Poderão ser adquiridas até 40.000.000 de ações BPAN4, observados os

limites previstos na Resolução CVM 77, equivalente a até 3,06% do capital social

da companhia. O programa de recompra terá um prazo de até 18 meses,

contados a partir de 9 de maio de 2022.
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10.05.2022

● Recompra de Ações

O Cosan S.A. aprovou um novo plano de recompra de ações. O objetivo

da aquisição é a manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação dessas

ações.

Poderão ser recompradas no máximo 110.000.000 de ações que

representam 5,87% da quantidade total de ações da empresa no prazo de até 18

meses.

● Aquisição de Sonda

A Petro Rio S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que

firmou um acordo com a Aquadrill LLC que possibilita a aquisição da sonda

semissubmersível Capricorn.

A sonda, adequada tanto para serviços subsea como para perfurações em

lâmina d'água de 80m a 3.000m, será utilizada primariamente nas campanhas

de revitalização dos atuais campos da PRIO. O valor de aquisição da sonda é de

US$40 milhões, sendo que US$1 milhão já foi pago a título de exclusividade.

Caso a PRIO decida de fato consumar a compra, a empresa deverá realizar

o pagamento de US$4 milhões até dia 22 de junho de 2022 (em caso de não

pagamento, o contrato perde validade sem penalidade) e o saldo do valor da

3



aquisição deverá ser pago no dia 05 de agosto de 2022 ou na data da entrega da

sonda - o que ocorrer primeiro.

11.05.2022

● Conclusão de Venda

A Petróleo Brasileiro S.A. finalizou venda da totalidade de sua

participação em quatorze campos terrestres de exploração e produção,

denominados Polo Recôncavo, localizados no estado da Bahia, para a 3R

Candeias S.A., anteriormente denominada Ouro Preto Energia Onshore S.A.,

subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

O valor total da venda foi de US$256 milhões, tendo sido pagos: (i) US$10

milhões na assinatura do contrato, em 17 de dezembro de 2020 e (ii) US$246

milhões na data de 11 de maio de 2022, já considerando os ajustes previstos no

contrato.

● Recompra de Ações

A TOTVS S.A. aprovou o programa de recompra de suas ações até o limite

de 4.000.000 de ações ordinárias, para fazer frente ao Plano de Remuneração

Baseado em Ações da Companhia, com o intuito de maximizar a geração de

valor a longo prazo para o acionista. As ações poderão ser mantidas em

tesouraria, alienadas ou canceladas nos termos da lei.
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12.05.2022

● Recompra de Ações

A Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. aprovou o

cancelamento da totalidade das 6.010.897 ações ordinárias, nominativas,

escriturais e sem valor nominal, mantidas na tesouraria da companhia e um

novo programa de recompra de ações.

O objetivo com esse novo programa de recompra é manter as ações em

tesouraria ou, posteriormente, cancelar essas ações. Segundo a administração

da companhia, o valor atual das ações não reflete o real valor dos seus ativos

combinado com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros.

Serão adquiridas até 9.472.253 ações em até 6 meses.

● Recompra de Ações

A Tupy S.A. aprovou o programa de recompra de até 4 milhões de ações

ordinárias de sua própria emissão em até 18 meses contados a partir de 13 de

maio de 2022.

O objetivo do programa é manter as ações em tesouraria para posterior

cancelamento ou alienação e atender aos planos da companhia. Atualmente a

Tupy possui 67.523.494 ações em circulação no mercado, e 300 ações mantidas

em tesouraria.
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13.05.2022

● Aquisição da Rothy’s

A Alpargatas S.A. concluiu todas as etapas previstas nos documentos de

aquisição de 49,9% das ações do capital social da Rothy’s Inc., companhia

atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios com sede na

Califórnia, Estados Unidos da América.

A aquisição da Rothy’s amplia a participação da Alpargatas no mercado

global de calçados e está em linha com seu planejamento estratégico, que

prevê a construção de uma powerhouse de marcas globais, desejadas e

hiperconectadas.
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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.
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