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C o m é rc i o Com recursos captados em bolsa, varejista também investirá em lojas e em logística

Aquisições na mira da Via Varejo
MARCIO FERNANDES/AE

A família Klein, fundadora da Casas Bahia, devem vender cerca de 35% dos papéis que têm na Via Varejo, empresa que reuniu Casas Bahia e Ponto Frio

Gol tem voo
comerc ial
no dia 23
B i o c o m b u st í ve l
João José Oliveira
De São Paulo

A Gol realiza nesta semana o pri-
meiro voo comercial com biocom-
bustível do Brasil. A companhia
não revelou os detalhes técnicos
da operação, como a composição
do combustível a ser utilizado.

O voo está marcado para quarta-
feira, 23 de outubro, para homena-
gear Santos Dumont, que fez seu pri-
meiro voo nessa data em 1906. O Gol
G3 1408 decola de São Paulo, de
Congonhas às 12h42, com pouso
em Brasília programado para
14h30. A Gol fez um voo teste, não
comercial, em 19 de junho do ano
passado, usando combustível à base
de óleo vegetal e gorduras animais.

Após o voo de quarta-feira, o mi-
nistro da Secretaria da Aviação Ci-
vil (SAC), Moreira Franco, falará à
imprensa, ao lado do vice-presi-
dente técnico operacional da Gol,
Adalberto Bogsan. O Va l o r apurou
que o ministro pode anunciar o
plano da Copa Verde: todos os 250
voos feitos pelas seleções nacio-
nais durante a Copa do Mundo, em
2014, serão realizados por aviões
movidos a biocombustível. O pro-
grama é desenvolvido pelas com-
panhias TA M , Gol, Azul e Av i a n c a ,
desde o início do ano.

O setor tem o compromisso de
até 2050 reduzir pela metade as
emissões de gases de efeito estufa,
em relação a 2005. Em 25 de junho
deste ano, a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) publicou resolução
que permite a adição do querose-
ne alternativo ao querosene de
aviação (QAV-1), até o limite de
50% em volume, para consumo em
turbinas de aeronaves.

Adriana Mattos
De São Paulo

A Via Varejo enviou na sexta-
feira à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) o prospecto pre-
liminar da oferta de ações da em-
presa e, segundo o documento,
metade dos recursos provenien-
tes da oferta primária (destinado
ao caixa da varejista) será investi-
da na abertura de novas lojas,
aquisições “seletivas” no setor e
reforma de lojas existentes.

Trinta por cento do capital será
aplicado em projetos de logística
e em tecnologia e os 20% restan-
tes, em capital de giro.

O preço por ação será fixado
após a coleta de intenções dos in-
vestidores (“bookbuilding”). O
mínimo de ações a serem oferta-
das pelo grupo equivale a 10% do
capital total da Via Varejo, mas o
volume de ações emitido e o cro-
nograma da oferta ainda não fo-
ram anunciados .

Conforme já informado pela
empresa há dois meses, será uma
oferta pública de units da Via Vare-
jo, no Nível 2 de governança cor-
porativa da BM&FBovespa. Os ati-
vos serão compostos por uma ação
ordinária e duas preferenciais. Os
coordenadores da oferta são Cre -
dit Suisse, Bradesco BBI e o Bank of
America Merrill Lynch (BofA).

Também será feita uma oferta
secundária de ações da empresa, a
ser realizada pela família Klein, só-
cia do GPA na Via Varejo, no mon-
tante de 53,7 milhões de ordiná-
rias — que pelo valor do papel co-
tado na sexta-feira, soma R$ 1,53
bilhão. Os Klein irão vender cerca
de 35% dos papéis que têm em
mãos (16,6% do capital total). Os
recursos dessa operação vão para

os fundadores da Casas Bahia.
No prospecto, a companhia re-

forçou a informação da mudan-
ça na posição acionária da Nova
Pontocom, operação de comér-
cio eletrônico do grupo. O GPA se
tornou controlador direto da
empresa, numa operação que
pode ampliar o potencial da
oferta de ações da Via Varejo, na
avaliação de analistas. A Via Vare-
jo é acionista da Nova Pontocom.

Segundo informado em fato re-
levante na noite de quinta-feira, o
GPA adquiriu ações da Via Varejo
que representam 6,2% do capital
social da Nova Pontocom por R$
80 milhões. Também comprou
1,96% das ações que estavam com
sócios minoritários da Nova Pon-
tocom (fundadores dos sites do

grupo) por R$ 25,3 milhões. Ou se-
ja, desembolsará R$ 105,3 milhões
por 8,1% da empresa.

Como resultado, o GPA torna-se
controlador com 52,06% das ações,
Via Varejo fica com 43,90% (Kleis e
GPA são sócios de Via Varejo), fi-
cando o saldo de 4% com os sócios
minoritários (fundadores). A ope-
ração será submetida aos acionis-
tas em assembleia geral.

As negociações envolvendo a
compra do controle da Nova
Pontocom pelo Grupo Pão de
Açúcar começaram há cerca de
um mês entre a companhia e a fa-
mília Klein, que são sócios do
GPA na Via Varejo. Era preciso fe-
char o que as partes chamam ho-
je de um “acordo de cavalheiros”.

Nele, os Klein se compromete-

riam a não exercer o direito de veto
do aumento do controle direto do
GPA na Nova Pontocom. Ao apoia-
rem o projeto do GPA de assumir o
controle do negócio, os fundado-
res da Casas Bahia entenderam
que vão ganhar mais lá na frente.
Os Klein consideraram que o ape-
tite dos investidores por um oferta
de ações da Via Varejo (que inclui
um lote bilionário de ordinárias
dos Klein), a ser feita nos próximos
meses, vai ser maior com a situa-
ção da Nova Pontocom resolvida.

O fato é que a operação dos sites
de venda on-line do grupo funcio-
nava com níveis de sinergia baixos
em relação à operação física do
GPA. Um exemplo: enquanto o
grupo operava a bandeira de lojas
do Extra, a Nova Pontocom englo-

ba os negócios do site Extra, mas
não há uma integração de siste-
mas e logística entre os negócios.
Não se pode hoje, por exemplo,
comprar no site do Extra ou do
Ponto Frio e retirar na loja. Não há
integração dos canais.

Com o GPA como dono do ne-
gócio de comércio eletrônico — e
não mais como um sócio com con-
trole indireto —, abre-se um cam-
po para a empresa tomar decisões
mais rapidamente e trabalhar as
sinergias entre as suas operações
físicas e on-line. Um interlocutor
das partes conta que esse ponto —
e especificamente eventuais cálcu-
los do potencial de crescimento da
Via Varejo com essa mudança na
Nova Pontocom — foi alvo de lon-
gas conversas entre os acionistas.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM Nº. 01862-7 - CNPJ Nº. 76.484.013/0001-45
AVISO AOS ACIONISTAS

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR (“Companhia”), comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que a 101ª. Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de outubro de 2013, aprovou o aumento do capital social
da Companhia, nos seguintes termos:
I. Valor do Aumento de Capital, Preço de Emissão e Autorização Específica
O aumento de capital será no montante de R$ 797.359.806,00 (setecentos e noventa e sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e seis reais), por subscrição particular, mediante a emissão de 62.538.024 (sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta
e oito mil e vinte e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos), com integralização mediante capitalização de crédito preexistente detido pelo Governo do Estado do
Paraná perante a Companhia, registrado contabilmente como Créditos para Aumento de Capital / Parte Relacionada.
Em razão do aumento de capital, o capital social da Companhia passará do valor atual de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), para o valor de R$ 2.597.359.806,00 (dois bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, trezentos e cinquenta
e nove mil e oitocentos e seis reais).
A proposta de Aumento de Capital foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em 11 de setembro de 2013, na forma do Projeto de Lei nº. 395/2013. O teor da aprovação pode ser encontrado como anexo à Proposta da Administração, que está a
disposição dos acionistas da Companhia na sede social, em seu site de Relações com Investidores (www.sanepar.com.br/investidores) e nos sites da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S/A. (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM - Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
II. Justificativa para o Aumento de Capital
O aumento ocorrerá mediante a capitalização de crédito, registrado contabilmente como Créditos para Aumento de Capital / Parte Relacionada, detido pelo Governo do Estado do Paraná contra a Companhia.
Conforme informado aos investidores e ao mercado em Fato Relevante de 28 de agosto de 2013, o aumento de capital objeto da proposta decorre da celebração do Acordo de Acionistas da Companhia, ocorrida em 27 de agosto de 2013, entre o Governo do Estado
do Paraná e a Dominó Holdings S.A., por meio do qual, dentre outras medidas voltadas à ampliação dos padrões de governança corporativa da Sanepar, o Governo do Estado do Paraná e a Dominó Holdings S.A., na qualidade de detentores de 99,71% (noventa e
nove vírgula setenta e um por cento) do capital votante e de 87,24% (oitenta e sete virgula vinte e quatro por cento) do capital total da Companhia, puseram fim às disputas iniciadas em 2004 em torno da validade do Acordo de Acionistas da Companhia firmado em
1998, que geravam incertezas no mercado, impedindo que a Companhia desempenhasse todo o seu potencial em favor da população atendida pelos seus serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto.
Com a celebração, em 27 de agosto de 2013, do novoAcordo deAcionistas, o Governo do Estado do Paraná e a Dominó Holdings S.A ajustaram suas pendências e acordaram propor aos acionistas a capitalização de parte dos créditos detidos peloAcionista Controlador
contra a Sanepar, no valor de R$ 797.359.806,00 (setecentos e noventa e sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e seis reais), eliminando, desta forma, parcela substancial do endividamento de curto prazo da Companhia, abrindo espaço para a
captação dos recursos necessários à expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população do Estado do Paraná servida pela Sanepar.
Adicionalmente ao exposto acima, o aumento de capital representará a eliminação de despesas financeiras decorrentes da remuneração da dívida a ser capitalizada, determinada pela variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, que gerava, anualmente, um
impacto significativo no resultado da Companhia.
III. Justificativa do critério de cálculo do preço de emissão
O preço de emissão foi fixado com base no valor econômico da Companhia, determinado pela média das avaliações econômico-financeiras realizadas pelos bancos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco BTG Pactual S.A., de acordo com o
valor de fluxo de caixa descontado da Companhia, em observância ao disposto no inciso I, do § 1º., do art. 170, da Lei nº 6.404/1976.
Para aferir a razoabilidade do critério adotado, foram utilizados como critérios comparação com os demais métodos fixados pelo artigo 170 da Lei nº. 6.404/1976, ou seja, o valor de mercado e o valor patrimonial das ações.
Para fins de referência, o preço médio ponderado pelo volume de ações preferenciais da Companhia nos últimos 12 meses, tendo por data-base 19 de julho de 2013 foi de R$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos) (vide avaliação elaborada pelo Banco BTG
Pactual S.A.). Não obstante, em atenção ao Parecer de Orientação CVM Nº 1/78, em especial o que comenta o seu item 6, entendeu-se que a cotação das ações em Bolsa de Valores não seria apropriada para determinar o preço de emissão, tendo em vista o baixo
índice de sua negociabilidade no mercado. O baixo índice de negociabilidade faz com que o preço das ações varie sensivelmente a cada vez que é colocada uma ordem de compra ou de venda, sem que a cotação das ações tenha necessariamente correlação fiel
com o comportamento do mercado como um todo, ou com desempenho da Companhia.
O valor patrimonial por ação não seria apropriado para determinação do preço de emissão de novas ações, pois reflete as distorções provocadas pela utilização de valores contábeis históricos para se estimar um valor que preferencialmente não deve se basear em
registros passados e, sim, em valores presentes.
No que se refere ao valor econômico, apurado pelo fluxo de caixa descontado da Companhia, os laudos de avaliação elaborados pelas instituições financeiras contratadas revelaram os seguintes intervalos de preço:
Banco Bradesco BBI S.A.– R$ 11,23 a R$ 13,73.
Credit Suisse (Brasil) S.A.– R$ 12,64 a R$ 13,90.
Banco BTG Pactual S.A.– R$ 12,00 a R$ 13,04.
O preço de emissão das ações preferenciais, de R$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos), foi definido com base na média dos intervalos apurados nas avaliações referidas acima.
IV. Direito de Preferência e Subscrição de Sobras
Os acionistas que forem detentores de ações de emissão da Companhia no fechamento do pregão do dia 18/10/2013, independentemente de espécie ou classe, terão preferência para a subscrição das novas ações, na proporção de 0,15102804882 novas ações
preferenciais para cada ação de emissão da Companhia que possuírem na referida data, sendo admitido o pedido de reserva de sobras.
Os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência, a contar da publicação do Aviso aos Acionistas que noticiar a aprovação do Aumento de Capital. Dessa forma, o prazo para exercício do direito de preferência se iniciará no dia
21/10/2013 e se encerrará no dia 19/11/2013 inclusive.
As frações de ações de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito de preferência na subscrição do aumento de capital pelos acionistas da Companhia serão desprezadas para fins do exercício da preferência.
As frações serão agrupadas em números inteiros de ações e serão objeto do universo de sobras de ações, podendo ser subscritas pelos acionistas que tiverem indicado o seu interesse nas sobras no período de subscrição.
Os acionistas deverão manifestar seu interesse na reserva das sobras no boletim de subscrição de ações. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as sobras serão apuradas e rateadas proporcionalmente entre os acionistas que tiverem
indicado o seu interesse nas sobras no período de subscrição. A Companhia divulgará, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, anúncio de apuração de sobras.
Os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação do anúncio de apuração de sobras para realizar a subscrição de sobras, nos termos do artigo 171 da Lei nº. 6.404/1976.
As sobras serão subscritas à vista, em moeda corrente nacional.
As ações não subscritas pelos acionistas em razão do exercício do direito de preferência, inclusive sobre as sobras, serão atribuídas ao Governo do Estado do Paraná, titular do crédito capitalizado.
V. Cessão de Direito de Subscrição
O direito de preferência relacionado à subscrição das ações objeto do Aumento de Capital poderá ser livremente cedido a terceiros, ou a outros acionistas, pelo acionista detentor de ações de emissão da Companhia que assim o desejar, nos termos do § 6º., do artigo
171, da Lei nº. 6.404/1976.
Os acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da empresa junto a Itaú Corretora de Valores S/A, na qualidade de instituição depositária de ações escriturais da Companhia, deverão comparecer, dentro do prazo estabelecido para o exercício de preferência,
a uma das agências do Itaú - Unibanco S/A para solicitar emissão do boletim de subscrição, especificando a quantidade de ações que desejam subscrever.
Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na BM&FBOVESPA deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia.
VI. Negociação Ex-Direito de Subscrição
A partir de 21/10/2013, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direito de subscrição.
VII. Direitos das Ações Emitidas no Aumento de Capital
As novas ações preferenciais ora emitidas no âmbito do Aumento de Capital são em tudo idênticas às ações preferenciais já existentes e farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio integrais, bem como quaisquer outros direitos que venham
a ser declarados pela Companhia após o aumento de capital, em igualdade de condições com as demais ações preferenciais de emissão da Companhia.
VIII. Forma de Integralização
As ações preferenciais emitidas serão integralizadas por meio da capitalização de crédito preexistente detido pelo Governo do Estado do Paraná perante a Companhia, registrado contabilmente como Créditos para Aumento de Capital / Parte Relacionada.
As importâncias pagas pelos acionistas que exercerem o direito de preferência para a subscrição de ações emitidas no Aumento de Capital serão entregues diretamente ao Governo do Estado do Paraná, acionista controlador da Companhia, em moeda corrente
nacional.
IX. Informações Adicionais
Informações sobre o Aumento de Capital podem ser encontradas na Ata da 101ª. Assembleia Geral Extraordinária, que está a disposição dos acionistas da Companhia na sede social, em seu site de Relações com Investidores (www.sanepar.com.br/investidores), e
nos sites da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S/A. (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
X. Documentação para Subscrição de Ações e Cessão de Direitos

- Para as pessoas físicas: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e comprovante de endereço;
- Para as pessoas jurídicas: Contrato ou Estatuto Social e ata que elegeu os administradores em exercício, devidamente arquivados no órgão competente e comprovante de endereço.

No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida.
Este Aviso aos Acionistas está a disposição dos acionistas da Companhia na sede social, em seu site de Relações com Investidores (www.sanepar.com.br/investidores), e nos sites da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S/A. (www.bmfbovespa.
com.br) e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)

Curitiba, 18 de outubro de 2013.
Francisco Cesar Farah

Diretor de Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2013, Empresas, p. B11.




