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Acionistas da Smiles pedem nova assembleia para discutir contratos com a Gol
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Acionistas da Smiles convocaram para 20 de agosto uma nova assembleia para deliberar

sobre os dois últimos contratos de compras de passagens aéreas celebrados com a Gol, que

somam R$ 1,6 bilhão.

Os fundos de investimento Samba Theta e Centauro I, da Esh Capital, também querem discutir

a abertura de ação de responsabilidade contra o conselho de administração da Smiles e que

os gastos com consultores financeiros e jurídicos, ligados ao processo de reestruturação

societária, sejam ressarcidos pela Gol.

A reunião foi convocada para 20 de agosto, data em que já há uma assembleia marcada pela

Smiles a pedido dos mesmos fundos. Na prática, os minoritários estão tentando incluir temas

que queriam discutir desde o início. Na primeira convocação, a Smiles incluiu apenas a

abertura de ação de responsabilidade contra a diretoria. Os outros tópicos foram rejeitados

pelo conselho de administração após análise do pedido em 13 de julho.

Agora, os minoritários se valeram de nova regra da CVM para eles mesmos convocarem a

reunião, sem passar pela companhia. Os fundos dizem ter mais de 4% das ações da Smiles.

O acordo para venda antecipada de passagens da Gol à Smiles, de R$ 1,2 bilhão, foi anunciado

no mês passado. A Smiles fez o adiantamento em uma única parcela. E a Gol vai oferecer a

Smiles um desconto médio de 11% nos preços das passagens adquiridas no resto deste ano.

Até junho de 2023, a Gol vai garantir a venda de um percentual de passagens com tarifas

promocionais à Smiles. O saldo do adiantamento que não for usado será remunerado a uma

taxa equivalente a 115% do CDI.

Os fundos de investimentos questionam a legalidade dos acordos. E afirmam que a taxa

praticada é bem inferior a que a Gol obteria se buscasse crédito no mercado. Uma outra
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operação de R$ 425 milhões, também questionada, foi divulgada em março. O Valor apurou

que a Smiles analisa, entre outras opções, recorrer à CVM para interromper essa nova

assembleia. O pedido é inusitado porque em geral esse tipo de solicitação parte de

minoritários contra controladores. Mas ainda não há decisão. Procuradas, Gol, Smiles e Esh

Capital não comentaram.

A Amec se posicionou sobre o assunto na última semana. “Em especial pelo histórico de

conflitos entre os acionistas, a Amec entende que a participação dos minoritários no processo

de aprovação deste tipo de operação seria o melhor modelo a ser adotado para o caso”, disse

o presidente, Fábio Coelho.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

SHOPPER.COM.BR

LINK PATROCINADO

THERAPY JOKER

LINK PATROCINADO

90MIN

LINK PATROCINADO

SLEEPMAGIC

LINK PATROCINADO

A sua lista �ca salva e chega em casa. Um novo jeito de fazer supermercado pela internet.

Famosos que morreram sem que ninguém soubesse

Você se lembra da ex-esposa de Tiger Woods? Veja ela hoje em dia

Médicos: método simples pode evitar ronco (experimente hoje à noite)

O jogo mais viciante do ano!

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://shopper.com.br/?o=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSC97ko#tblciGiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSC97ko
https://therapyjoker.com/treatment/estrelas-faleceram-peterson?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=6077256&utm_term=Famosos+que+morreram+sem+que+ningu%C3%A9m+soubesse&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F80010e5dd45376df0af649ba30560d79.jpg&id=2020-09-24+19%3A58%3A06
https://www.90min.com/posts/6296519-another-story?noads&art-id=620JCU97UrIjZZpyUIziNC&utm_source=taboola-dx&utm_campaign=dx-br-d-nmi-tigerpt-270820-c616&utm_medium=tb6050875_1212302&utm_term=editoraglobo-valoreconomico
https://attexts-schaiver.com/f0e7cce6-0692-419b-b366-6e4d9a7cadaa?site=editoraglobo-valoreconomico&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&title=M%C3%A9dicos%3A+m%C3%A9todo+simples+pode+evitar+ronco+%28experimente+hoje+%C3%A0+noite%29&utm_campaign=6299472&campaign_item_id=2928471827&taboolaclickid=GiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSDn3Es&taboolaclickid=GiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSDn3Es#tblciGiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSDn3Es
https://om.forgeofempires.com/foe/br/?ref=tab_br_br_new&&external_param=2898644636&pid=editoraglobo-valoreconomico&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0aaf5560c4837bf0ccdfc65ee9dea847.jpeg&tblci=GiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSDJqD8#tblciGiCnwCCJsTHJkQq5WIu8hE9nj3jIe1m1k3XPmrLjIVvriSDJqD8

