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AMEC LANÇA CARTILHA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE
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Amec lança cartilha para implementação do Código de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship. O código foi
lançado no ano passado e colocou o Brasil no grupo de 19 países que preveem normas para a condução diligente de investimentos de
terceiros. Entre os princípios a serem observados estão a implementação e divulgação de mecanismos de con itos de interesses, o
monitoramento das companhias investidas e o exercício ativo e diligente dos direitos de voto. Durante o lançamento da cartilha,
realizado no dia 12 na B3, a Funcesp formalizou sua adesão ao código tornando-se o segundo fundo de pensão a integrar o grupo que
atualmente soma 16 investidores. A Funcef foi a primeira fundação a aderir, numa resposta à crise institucional que vive desde o estouro
de investigações (como a Operação Green eld) que trouxeram à tona problemas estruturais, como a má in uência do patrocinador em
detrimento dos bene ciários nais.

11/9
JBS vende sua participação acionária no frigorí co Moy Park para a Pilgrim’s Pride Corporation por 1 bilhão de libras. A alienação faz parte do
plano de desinvestimentos da companhia. Os recursos captados serão utilizados para amortizar a dívida de curto prazo no Brasil.
BR Malls con rma informação do jornal Valor Econômico de que avalia a possibilidade de reciclar seu portfólio de negócios. Porém, nega a
intenção de vender dez de seus shoppings.
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Azul anuncia oferta secundária de 40 milhões de ações preferenciais com esforços restritos de distribuição no Brasil e no exterior. A companhia
espera que a captação supere 1 bilhão de reais.
Conselho deliberativo da Petros aprova plano de equacionamento do dé cit para a cobertura de rombo de 22,6 bilhões de reais registrado em
2015.
CVC aprova emissão de uma oferta de debêntures de 600 milhões de reais, a ser feita com esforços restritos de alocação.
Acionistas da Eletropaulo aprovam migração da empresa para o Novo Mercado e consequente conversão de todas as ações preferenciais em
circulação em ordinárias, na proporção de um para um.
Magazine Luiza aprova a emissão de uma oferta de 24 milhões de ações ordinárias com esforços restritos de venda no Brasil. O preço das
ações será divulgado após a nalização do processo de coleta das intenções de investimento. Os recursos serão utilizados pela Magazine Luiza
para expansão de sua malha logística e aquisição empresas de tecnologia com atuação digital, entre outros itens.
Marcelo Bastos é multado pela CVM em 500 mil reais por não ter divulgado a venda de parte de suas ações na RJCP Equity. O executivo também
foi acusado de negociar ações em período vedado — às vésperas da divulgação do terceiro informe trimestral de 2013. Como diretor de
relações com investidores da companhia, Ricardo Saab foi multado em 125 mil reais.
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Wesley Batista, presidente da JBS, é preso por determinação da 6ª vara federal criminal de São Paulo. Esta é a primeira prisão por insider
trading do País. No dia 10, Joesley Batista, seu irmão e também controlador da JBS, também foi preso no âmbito das investigações da Lava Jato.
Os executivos são acusados de lucrar nos mercados de ações e derivativos às vésperas de rmar acordo de colaboração premiada, além de
ocultar informações.
Petrobras fecha mais um acordo com investidores americanos que buscam ressarcimento, desta vez com a Discovery Global — outras 19 ações
individuais também foram encerradas com acordo perante a Corte Federal de Nova York. Segundo o balanço do segundo trimestre de 2017 da
Petrobras, o valor total de provisões para a negociação de acordos é de 445 milhões de dólares.

Consob, autoridade reguladora do mercado italiano, informa que a Vivendi é a controladora de fato da Telecom Itália (TIM), dona da TIM Brasil.
A empresa francesa é dona de 23,94% das ONs da tele. Se con rmado o exercício do controle, a Vivendi terá que incluir em seu balanço o
endividamento da TIM, de cerca de 25 bilhões de euros.
Paranapanema xa em R$ 1,56 o valor de cada ação na oferta primária realizada com esforços restritos. Com o novo aporte, a companhia passa
a ter capital social avaliado em 1,7 bilhão de reais.
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Braskem assina acordo com o autor líder de uma class action movida contra a companhia nos Estados Unidos. A petroquímica terá que pagar
10 milhões de reais para encerrar as demandas dos adquirentes de ADRs negociados entre 2010 e 2015.
CVM fecha termo de compromisso de 375 mil reais em oferta irregular de condo-hotel da Brook eld. Os contratos de investimento coletivo
foram ofertados em março de 2014, mas o pedido de dispensa do registro de oferta pública só ocorreu em outubro do mesmo ano.
Azul xa em R$ 27,96 o preço de cada ação em sua oferta pública secundária. A venda dos papéis, feita por investidores como TPG e Weston
Presidio, movimentará 1,1 bilhão de reais.
Governo de São Paulo suspende leilão de privatização da Cesp, agendado para 26 de setembro. O Conselho diretor do programa estadual de
desestatização (CDPED) justi cou apenas que serão realizados ajustes no processo de venda.

15/9
Ibovespa atinge máxima histórica de 75.756,52 pontos. Na segunda-feira, o índice já havia fechado em patamar inédito, aos 74.319 pontos,
superando o recorde anterior, de 2008.
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