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Anúncio? Por quê?

Amec pede à MPF que minoritários da
JBS recebam ressarcimento por perdas

Economia & Negócios
16 Agosto 2018 | 04h00

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), que representa acionistas minoritários com um
conjunto de investimentos que supera R$ 600 bilhões, enviou carta ao Ministério Público Federal (MPF)
solicitando revisão do acordo de leniência envolvendo a J&F, dos irmãos Batista. O pedido é para que o acordo
contemple o ressarcimento, por danos sofridos, também dos acionistas que não são participantes do bloco de
controle das companhias envolvidas, caso, por exemplo, da JBS, empresa de capital aberto do grupo.
Argumentos. O documento, obtido pela Coluna, destaca que a Comissão Técnica da entidade tem discutido temas
relativos ao ressarcimento de prejuízos “experimentados pelos investidores no mercado de capitais brasileiro em
decorrência de atos de corrupção praticados por acionistas controladores e administradores de companhias
abertas com valores mobiliários negociados no Brasil e no exterior”. O texto cita ainda que, por meio de ofertas de
ações em bolsa de valores, a JBS levantou recursos com milhares de investidores no mercado. Assim, o reparo de
todos os acionistas acabaria por “prestigiar os princípios de igualdade, equidade e legalidade”.
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Para todos. A Amec frisa que, conforme o acordo de leniência firmado com a holding J&F no ano passado, no
valor de R$ 10,3 bilhões, R$ 6,8 bilhões foram destinados à União, bancos públicos e ao MPF, e que apenas
alguns investidores institucionais receberam recomposição pelas perdas, mesmo que parcial, como a Petros
(fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás) e a Funcef (fundação dos funcionários da Caixa Econômica
Federal). “Milhares de outros acionistas e investidores da JBS e outras empresas controladas pela J&F
Investimentos não foram incluídos no contexto de tal acordo”, diz o texto. Procurada, a J&F não comentou.
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Stone seleciona bancos e mira IPO em NY

ainda em 2018
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Seguindo os passos da PagSeguro, do Uol, e ignorando o ambiente pré-eleitoral no Brasil, a Stone, de
maquininhas de cartão, já contratou os bancos de investimento para estruturar sua oferta inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês), planejada para ocorrer na bolsa de Nova York, a Nyse. Ao todo, foram contratados seis bancos
para a operação. A ideia é buscar múltiplos altos no mercado americano, onde empresas de tecnologia encontram
um ecossistema mais vasto. A PagSeguro movimentou cerca de R$ 7 bilhões em seu IPO, em janeiro, e já fez uma
oferta subsequente (follow on) em junho último. A Stone é controlada pelos fundadores André Street e Eduardo
Pontes e tem, entre seus acionistas, a britânica Actis, a brasileira Gávea Investimentos e a americana Madrone
Capital Partners. Procurada, a empresa não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter
Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real

SIGA O ESTADÃO

Cupons Estadão

PUBLICIDADE

Cupom Americanas
Até 10% de desconto em Smartphones!

Descontos Submarino
Notebooks com até 25% de desconto!

Promoção Casas Bahia
Até 35% de desconto em Smart TVs

