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ISS recomenda voto contra acordo da
Klabin com sócios

O Institutional Shareholders Service (ISS), que faz recomendações de votos
para investidores estrangeiros, quer que os acionistas de mercado da Klabin
rejeitem o acordo de royalties com a família controladora, proposto pela
companhia, na assembleia geral marcada para dia 14.

No início deste mês, a Klabin anunciou que chegou a um acordo para
encerrar um contrato de pagamento de royalties pelo uso do nome com uma
das famílias controladoras. Ficou acertado pela empresa que seriam pagos o
equivalente a R$ 344 milhões para dar fim a essa obrigação, em novas ações
ordinárias para incorporação da holding que detém tal direito, a Sogemar. Os
papéis a serem emitidos representam uma diluição de 1,8% para os
detentores de units (combo com 4 ações preferenciais e 1 ordinária) e de 5,1%
para os donos apenas de ordinárias.

A Klabin informou que a projeção de fluxos de pagamento na perpetuidade
destes direitos foi avaliado em R$ 702 milhões. A recomendação do ISS é
especialmente relevante porque a decisão de aprovação da operação está nas
mãos dos acionistas de mercado, uma vez que a companhia informou que os
controladores não vão votar no encontro que analisará o assunto. O instituto
tem influência significativa sobre investidores estrangeiros e vem ganhando
força entre os brasileiros também, na ausência de serviço semelhante no país.

O ISS pondera, em relatório emitido na sexta-feira, que há preocupação com
potencial conflito de interesses na aprovação do contrato pelo conselho de
administração da Klabin, uma vez que boa parte do colegiado é formada por
acionistas que se beneficiarão do pagamento - e que não se declararam
impedidos de aprovar o acordo. A análise ponderou que o membro
classificado como independente no colegiado, Hélio Seibel, optou por se
abster, alegando dúvidas quanto à avaliação do contrato. O conselheiro teria
apontado que a determinação do valor foi feita com base nas units enquanto
a transação será paga somente em ações ordinárias.

Os autores do relatório, Diana de Leon, Matt Schaffer e Renata Schmitt,
apontam ainda que a Klabin não apresentou um cenário alternativo ao
acordo e também informou que não realizou nenhuma avaliação prévia das
marcas sobre as quais os royalties são pagos. Assim, finalizam o texto
afirmando: "Diante dessas preocupações, não é recomendado apoio dos
acionistas a essa transação."

O acordo de royalties é alvo de queixa levada à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) pelo BNDESPar. Detentor de mais de 5% do capital total,
o braço de participações do banco de fomento pede mais informações para
fazer análise do tema e a interrupção do prazo da assembleia, ou seja, seu
adiamento. O pleito deverá ser avaliado pelo colegiado do órgão regulador do
mercado. Além disso, a Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec) apresentou carta pública na qual solicita mais dados da Klabin.
Ambas as iniciativas são ponderadas no relatório do ISS.

Consultada, a Klabin não comentou o assunto e nem respondeu se deve adiar
a assembleia ou fornecer as informações solicitadas pelo mercado.

Por Graziella Valenti | De São Paulo
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