g1

globoesporte

gshow

famosos & etc

vídeos

e-mail

CVM tem nova orientação para acessar
lista de acionistas
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O colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) apresentou uma nova
orientação sobre o acesso à lista de
acionistas de uma companhia. A
autarquia entendeu que uma associação
ou entidade semelhante pode obter a
relação desde que comprove o "legítimo
interesse" na situação a ser esclarecida.
Barbosa, presidente da CVM, foi relator em
Para obter tal permissão, a organização
um caso envolvendo a JBS
também precisa comprovar que possui
acionistas da companhia em questão entre seus membros.
"A solicitante [deve] comprovar que tem em seu quadro de associados
pessoas titulares do direito a ser defendido e legítimo interesse na situação a
ser esclarecida, e que tenham concedido à associação poderes de
representação, bem como em que medida as informações requeridas servirão
ao propósito almejado", disse o presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
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Segundo ele, uma associação deve representar o interesse de seus associados,
nos limites previstos no estatuto social. "Caso a solicitação seja com base na
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse de acionistas, é
necessário que existam acionistas entre os associados", afirma. Se a entidade
embasar seu requerimento, por exemplo, no interesse do mercado de valores
mobiliários, é necessário deixar clara a relação entre seu escopo de atuação,
as informações desejadas e a abrangência da finalidade pretendida. "E,
mesmo assim, seria expressiva a possibilidade de o requerimento ser
considerado demasiadamente genérico e, portanto, infundado", completa.
O artigo 100 da Lei 6.404 fala do acesso a lista "a qualquer pessoa, desde que
se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários".
"Lamentamos a decisão da CVM, uma vez que, no nosso entendimento, o
acesso à lista de acionistas é um direito de qualquer pessoa", diz o presidente
da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), Mauro
Rodrigues da Cunha, citando a Lei das S.A.. O voto de Barbosa afirma que
embora o artigo 100 "faça menção a "qualquer pessoa", as condicionantes
presentes na redação do artigo deixam claro que deve preencher as condições
ali estabelecidas".
A manifestação de Barbosa aparece em caso sobre o tema em que foi relator.
A Associação dos Investidores Minoritários (Aidmin) tentou obter a lista de
acionistas da JBS. Com a negativa da empresa, recorreu à autarquia. O
pedido foi negado pelo colegiado, que entendeu que a associação não
esclareceu se haveria acionistas da JBS entre seus associados e sustentou seu
pleito na defesa dos minoritários.
Em pedido de reconsideração, a Aidmin mostrou documentos que
comprovavam a existência de acionistas entre seus membros. Mas a CVM
entendeu que havia hipótese de preclusão no caso e que a entidade deixou de
atender o questionamento tempestivamente. Barbosa pontuou que se houver
novo pedido, a empresa poderá atendê-lo desde que atenda os requisitos.
O acesso à lista visa, por exemplo, permitir a representação de acionistas por
procuração em assembleias, o que aumenta as possibilidades de organização
de não controladores. Mas não só isso. Em julho de 2017, o colegiado
permitiu o acesso a lista da Restoque pelo investidor Rodolfo Francisco de
Souza Neto, que tinha interesse por causa de ação judicial. "A decisão abre a
possibilidade dos investidores se unirem. Quando a empresa é muito grande
ou tem capital pulverizado, fica mais difícil ter o percentual mínimo", diz o
conselheiro fiscal e especialista em governança corporativa Renato Chaves,
citando o artigo 126 da mesma lei que exige um percentual mínimo de 0,5%
do capital da empresa nestes casos.
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Captações externas
Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Itaú

Meses Retorno**

750

-

4.350

60

-

CSN

350

60

8,03%

Safra

500

60

-

GOL

150

84

7%

Natura

750

60

5,375%

Petrobras

6,5%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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