OF. DIR – 020/2013

São Paulo, 22 de julho de 2013.
Ilmo. Sr.
Antonio Carlos Berwanger
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Ref.:

Edital de Audiência Pública SDM nº 04/2013. Proposta de regras sobre operações
de fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações envolvendo emissores de
valores mobiliários registrados na categoria A.

Prezados Senhores,
Primeiramente, gostaríamos de congratular a CVM pela iniciativa, que visa ao
aperfeiçoamento da regulamentação do mercado de capitais brasileiro. Agradecemos,
ainda, a oportunidade para manifestar nossa opinião a respeito das alterações normativas
propostas.
A ANBIMA reuniu um grupo de trabalho com representantes de instituições financeiras
que participam dos processos de fusões e aquisições, bem como os respectivos
departamentos jurídicos, para analisar as mudanças regulatórias propostas por essa
autarquia.
Apresentamos, abaixo, nossas sugestões ao texto da minuta objeto de audiência pública
em referência:
1.

Divulgação de Informações (art. 5º)

“Art. 5º Os administradores das de cada companhias abertas envolvidas na operação
devem tomar todas as cautelas e agir com diligência para assegurar que todas as
informações prestadas pelas demais respectivas sociedades observem a regulamentação
aplicável.”
Solicitamos a alteração na redação com o objetivo de esclarecer que a obrigação de
diligência da cada administrador se aplica somente às informações prestadas pela
empresa por ele administrada, e não às informações prestadas pelas demais empresas
envolvidas na operação.
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2.

Demonstrações Financeiras (art. 6º, I)

“Art. 6º Para os efeitos da operação, as sociedades envolvidas devem divulgar
demonstrações financeiras, cuja data base:
I – seja a mesma para todas as sociedades envolvidas; e
(...)”
As empresas fechadas não produzem demonstrações financeiras auditadas (“DFs”) com a
mesma periodicidade exigida dos emissores de valores mobiliários registrados na
categoria A (“Emissores A”). Essas empresas, na maioria das vezes, são empresas de
menor porte, com controle familiar. Ao contrário de Emissores A, não existe conflito de
agência suficiente, nesse tipo de situação, que justifique, em termos de custos, a
divulgação de DFs a cada três meses.
Assim sendo, os balanços disponíveis de um Emissor A e de uma empresa fechada
envolvidos em uma operação de fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações
(“M&A”) dificilmente apresentariam coincidência de data base1. E, com isso, todos os
M&As desse tipo passariam a necessariamente envolver a auditoria e divulgação de novas
DFs para a empresa fechada, o que encareceria e atrasaria de maneira relevante os
processos, a ponto de poder inviabilizá-los, prejudicando potencialmente a companhia e
todos os seus acionistas (inclusive os minoritários).
Vale lembrar que a lei já exige do administrador o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo deve empregar na administração dos seus próprios negócios. Exige, ainda,
que o administrador exerça suas atribuições para lograr os fins e no interesse da
companhia.
As razões estratégicas e econômicas para uma operação de M&A, muitas vezes, exigem
rapidez e tomada de riscos calculados por parte dos administradores, em defesa dos
interesses da companhia e de todos os seus acionistas (inclusive os minoritários). Nessa
linha, quando o processo de diligência legal atinente a tais transações, por exemplo, não
pode ser concluído a tempo, em face da rapidez necessária, é comum que os
administradores protejam contratualmente as companhias nos contratos de compra e
venda (e.g. por meio de estruturas de escrow account, de indenização, de earn-out).
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Exceção feita aos balanços anuais.
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O administrador, tendo o dever de defender os interesses da companhia e de todos os
seus acionistas (inclusive os minoritários), precisa ter, sobretudo para as operações de
M&A, flexibilidade para tomar decisões que o permitam cumprir essa missão – e, é claro,
estará sujeito a questionamentos e a responsabilização legal caso não a cumpra a
contento. Nesse sentido, entendemos que a regra objeto da audiência pública em
referência, ao buscar dar concretude ao dever fiduciário do administrador, não deveria
aumentar de modo injustificado a possibilidade de inviabilização do negócio: neste caso,
por exemplo, prefixando que o administrador sempre precisa aguardar o levantamento e
a auditoria das DFs da empresa fechada antes de o M&A ser concluído.
Destaque-se, ainda, que as operações de M&A são hipóteses em que os acionistas
dissidentes podem exercer seu direito de retirada da companhia ou vender suas ações em
mercado, caso haja liquidez, na forma do artigo 137 da Lei nº 6.404/1976. Também são
importantes proteções disponíveis para quem não concorda com a transação ou com a
decisão do administrador.
Desta forma, sugerimos a exclusão do inciso “i” do artigo 6º.
3.

Demonstrações Financeiras (art. 6º, II)

“Art. 6º Para os efeitos da operação, as sociedades envolvidas devem divulgar
demonstrações financeiras, cuja data base:
II – não seja anterior a 240 (duzentos e quarenta)180 (cento e oitenta) dias da data da
assembleia que deliberará sobre a operação.
(...)”
Vale ressaltar, mais uma vez, que empresas fechadas não costumam produzir DFs com a
mesma periodicidade exigida dos Emissores A. Em um M&A envolvendo esses dois tipos
de empresas, é necessário sopesar os custos e atrasos atinentes à auditoria de novas DFs
com o benefício que tal medida pode trazer.
Para uma empresa fechada que levanta DFs duas vezes ao ano, por exemplo, o que já é
mais do que a lei exige, seria possível utilizar o balanço de dezembro do ano anterior para
um M&A fechado em julho. Essa anterioridade nos parece mais razoável do que exigir que
o M&A aguarde até que as DFs de junho estejam auditadas, o que, dependendo da
situação, pode até inviabilizar o negócio.
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Desta forma, sugerimos a extensão da anterioridade para 240 (duzentos e quarenta) dias.
4.

Informações financeiras pro forma (art. 7º)

“Art. 7º As sociedades envolvidas na operação devem podem elaborar informações
financeiras pro forma das sociedades que subsistirem ou resultarem da operação, como se
estas já existissem, referentes a data das demonstrações financeiras referidas no inciso I
do art. 6º.
Parágrafo único. As informações financeiras referidas no caput, caso sejam elaboradas,
devem observar o disposto na Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamento
Contábeis – OCPC nº 6, aprovada pela Deliberação CVM nº 709, de 02 de maio de
2013.ser:
I – elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976, e com as normas da CVM; e
II – submetidas a asseguração razoável por auditor independente registrado na CVM.”
A Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamento Contábeis – OCPC nº 6 (“OCPC 6”) ,
aprovada recentemente por essa autarquia, por meio da Deliberação CVM nº 709, de 02
de maio de 2013, estabeleceu os critérios para compilação, elaboração e formatação de
informações financeiras pro forma. Definiu, nesse sentido, que as informações pro forma
podem ser apresentadas se o propósito for devidamente justificado, como, por exemplo,
em casos de operações de M&A. E estabeleceu, inclusive, que a apresentação de
informações financeiras pro forma é voluntária.
As informações pro forma, como esclarece a OCPC 6, podem servir para ilustrar a possível
abrangência da mudança na posição financeira histórica causada pelo M&A. Seu escopo,
contudo, é meramente histórico. Elas não contemplam efeitos baseados em estimativas,
projeções ou julgamentos, não mensuram sinergias e tampouco indicam como a empresa
passará a se comportar após o M&A.
Como é sabido por esta D. CVM, tais operações societárias (especialmente aquelas
envolvendo Emissores A) são extremamente sensíveis para as companhias envolvidas e
respectivas bases acionárias, sendo do interesse dos envolvidos a sua submissão o quanto
antes à Assembleia Geral de acionistas, visando preservar a segurança jurídica da sua
conclusão bem como evitar oscilações desnecessárias na cotação das ações das
companhias envolvidas por conta de supostas incertezas quando ao sucesso da transação.
Nesse sentido, a preparação de demonstrações financeiras pro forma costuma ser um
processo demorado, complexo e custoso, especialmente quando as companhias adotam
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padrões contábeis distintos, onde a prévia conciliação das contas e rubricas é necessária
para o inicio dos trabalhos.
Em uma situação de M&A, é importante que o administrador tenha flexibilidade para
decidir sobre a oportunidade ou não de solicitar a elaboração de informações financeiras
pro forma, inclusive como forma de cumprir seu dever legal de atuar no interesse da
companhia e de todos os seus acionistas (inclusive os minoritários).
Por exemplo, o administrador pode entender que as informações pro forma não
agregarão informação que compense os custos de sua revisão pelos auditores e demais
partes envolvidas. Pode, também, considerar que não tem tempo para solicitar sua
elaboração, sob pena de inviabilizar a conclusão do negócio, e decidir proteger a
companhia de outras maneiras (contratualmente, e.g.). E, entendemos, é desejável para a
companhia e todos os seus acionistas (inclusive os minoritários) que o administrador
mantenha essa flexibilidade, dadas as diferentes condições concretas possíveis com que a
empresa pode se deparar.
Vale ressaltar que uma das informações mais importantes em uma operação de M&A é a
relação de troca e/ou o valor estabelecido para as ações da empresa, conforme aplicável.
Tal relação/valor é normalmente objeto de aprovação pela administração dos Emissores A
após ampla discussão, negociação, análise de estudos técnicos, laudos de avaliação,
opiniões preparadas pelos assessores contratados etc. De acordo com a regulamentação
atualmente em vigor, todas as informações utilizadas pela administração para orientar tal
decisão são colocadas à disposição de todos os acionistas (inclusive os minoritários), o que
visa a permitir que todos possam tomar decisões informadas. Ou seja, em caso de
discordância, o acionista dissidente tem ainda acesso a todo esse material para orientar
qualquer questionamento judicial a respeito da decisão tomada pelo administrador, se
entender que o seu dever legal não foi cumprido a contento.
Desta forma, diante do exposto, sugerimos que a CVM mantenha as regras de
apresentação de informações pro forma aderentes ao que dispõe a OCPC 6, aprovada
recentemente por meio da Deliberação CVM nº 709, de 02 de maio de 2013.
5.

Avaliação (art. 8º):

“Art. 8º Os laudos de avaliação elaborados para os fins do art. 264 da Lei nº 6.404, de
1976, podem utilizar um dos seguintes critérios:
I – valor de patrimônio líquido a preços de mercado;
II – múltiplos de mercado; ou
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III – fluxo de caixa descontado.
§ 1º Os critérios previstos nos incisos II e III somente podem ser utilizados para os fins do
art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976, se não tiverem sido utilizados como o
critério determinante para se estabelecer a relação de substituição proposta”.
Solicitamos a alteração com o intuito de esclarecer que apenas o critério determinante
utilizado para determinar a relação de troca não pode ser utilizado no laudo de avaliação
do art. 264 da Lei nº 6.404/1976. Isso porque há laudos e relatórios que utilizam mais de
um critério, inclusive para melhor informar e ilustrar a avaliação, sem prejuízo de adotar
um como o mais adequado para determinar a relação de troca.
6.

Critérios de Liquidez (art. 9º):

“Art. 9º A condição de liquidez prevista na alínea “a”, inciso II, do art. 137 da Lei nº 6.404,
de 1976, está atendida quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a
represente, integrar um dos seguintes índices gerais representativos de carteira de valores
mobiliários:
I – Índice Brasil 50 – IBrX-50; ou
II – Índice Bovespa – IBOVESPA.
Parágrafo único. A existência de liquidez de que trata o caput será verificada na data da
assembleia para aprovaçãodo anúncio da operação”.
Sugerimos a troca do índice IBrX-50 pelo índice IBrX – Índice Brasil.
A razão para a sugestão é que todas as ações do índice IBrX-50 já são parte do IBOVESPA.
Com a troca do IBrX-50 pelo IBrX, composto pelas 100 ações mais líquidas da BOVESPA (e
não 50, como o IBrX-50), haveria um incremento de 30 ações ao que é atualmente
coberto pelo IBOVESPA, conforme demonstrativo constante do Anexo I.
Ainda, entendemos que a data de checagem da existência de liquidez deveria ser a do
anúncio da operação. Proceder à verificação na data da assembleia para aprovação da
operação, conforme proposto no edital em referência, poderá gerar incerteza para as
companhias que estejam mais próximas do limite desses índices quando do anúncio,
tendo em vista as negociações que podem ocorrer no mercado secundário até a data da
realização da assembleia.
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Sendo assim, sugerimos que, para verificação da condição de existência de liquidez, seja
considerada a data do anúncio da operação.
7.

Limites (art. 10)

“Art. 10. As obrigações previstas nos Capítulos II e III não se aplicam a incorporações ou
incorporações de ações de companhias fechadas por emissor de valores mobiliários
registrado na categoria A caso a operação não represente uma diluição superior a 5%
(cinco por cento) 20% (vinte por cento).
§ 1º A diluição de que trata o caput será considerada superior a 5% (cinco por cento) 20%
(vinte por cento) quando o resultado da divisão do número de ações emitidas em
decorrência da operação pelo número de ações total depois da emissão for superior a 0,20
(vinte centésimos)0,05 (cinco centésimos).
§ 2º As informações financeiras de que trata o art. 7º poderão ser elaboradassão devidas
em operações consideradas relevantes pelos critérios estabelecidos pelas normas,
orientações e interpretações contábeis a respeito de informações financeiras pro forma,
ainda que não impliquem diluição superior a 5% (cinco por cento) 20% (vinte por cento).”
Consideramos que o critério proposto (5% de diluição) é baixo como critério de
materialidade, inclusive em face das situações práticas enfrentadas em operações de
M&A. Além disso, ele não guarda relação com outros patamares de relevância constantes
de outras regras atualmente em vigor.
Para evidenciar o ponto, seguem abaixo exemplos de utilização de parâmetros distintos2:
i)

a OCPC 6, item 7 (a) (i), utiliza 20%:
“7.

A aquisição, venda, alienação, baixa, incorporação, fusão ou cisão de
negócio é considerada relevante, para efeito desta Orientação, quando a
transação ocorrida (consumada) ou a ocorrer (que seja provável sua
ocorrência) possa influir de modo relevante na decisão dos usuários das
demonstrações contábeis para determinado propósito.
Presume-se que a transação é relevante quando:

2

Mesmo que aplicados sobre bases diversas da proposta na minuta objeto da audiência pública em referência.
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(a)

a comparação entre as demonstrações contábeis anuais mais recentes do
negócio adquirido (consumado) ou a ser adquirido (transações prováveis) e
as demonstrações contábeis (demonstrações contábeis consolidadas, se
elaboradas) anuais mais recentes da adquirente até a data de aquisição
indicarem que qualquer uma das seguintes condições supera 20% do
(exceto para transações prováveis, cujo percentual deve ser substituído por
50%):
(i)

ativo total consolidado do negócio adquirido ou a ser adquirido
multiplicado pelo percentual representativo da participação
adquirida ou a ser adquirida, em relação ao ativo total consolidado
da entidade adquirente;

(ii)

valor total do investimento da entidade e de suas controladas (custo
pago ou a pagar), mais empréstimos ou outras contas a receber do
negócio adquirido ou a ser adquirido em relação ao ativo total
consolidado da entidade adquirente; ou

(iii)

lucro líquido consolidado das operações continuadas, antes de
impostos, do negócio adquirido ou a ser adquirido multiplicado pelo
percentual representativo da participação adquirida, ou a ser
adquirida, em relação ao lucro líquido consolidado das operações
continuadas antes de impostos da entidade adquirente.

Caso o lucro líquido consolidado das operações continuadas da adquirente,
antes de impostos do último exercício, seja inferior a 10% ou mais do que a
média do lucro líquido consolidado das operações continuadas antes de
impostos dos últimos 5 anos dessa mesma entidade (entidade adquirente),
o denominador deve ser substituído por essa média. Para os anos que
apresentam prejuízo consolidado das operações continuadas antes de
impostos da entidade adquirente, deve ser considerado valor zero como
resultado consolidado das operações continuadas nesses anos, mas o
denominador deve ser 5 (cinco).
Para esse cálculo de relevância, deve ser utilizado o resultado do último
exercício das operações continuadas antes dos impostos da entidade
adquirida, independente de o resultado ser lucro ou prejuízo.
(b)

o negócio a ser alienado atender às condições de um negócio relevante,
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conforme os indicadores descritos em 7(a); ou
(c)

aquisições ou alienações, individualmente não significativas (inferiores a
20% conforme descrito no item 7(a)(i), (ii) e (iii)), que em conjunto
apresentem um dos indicadores descritos em 7(a)(i), (ii) e (iii) superiores a
50%. Adicionalmente, se a entidade decidir apresentar espontaneamente
demonstrações contábeis históricas de negócios adquiridos ou alienados
individualmente não relevantes, é encorajada a apresentação de
informações financeiras pro forma.”

ii)

a Section 210.11-01: Regulation S-X, da U.S. Securities and Exchange Commission,
ao determinar em quais situações as informações pro forma devem ser fornecidas
(item (a) da referida cláusula), também remete ao critério de materialidade de 20%
em seu item (b) ao definir o que seria considerada uma combinação de negócios
(business combination) ou alienação de um negócio (disposition of a business)
material, conforme Anexo II deste documento.

iii)

a Lei 6.404/1976, em seu artigo 274, parágrafo único, ao estabelecer exigências
contábeis para investimentos relevantes, utiliza 10% e 15%:
“Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:
a)

em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia;

b)

no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é
igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia.”

Desta forma, nossa sugestão seria alterar o critério de relevância de 5% para 20% de
diluição.
8.

Anexo 21-A:

A minuta estabelece certas informações que devem ser divulgadas no momento da
convocação da assembleia geral. Em relação às informações constantes do anexo,
sugerimos as seguintes alterações:
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8.1
“2. Demais acordos, contratos e pré-contratos, definitivos e em vigor na data da
convocação, referentes ao exercício do poder de controle das sociedades subsistentes ou
resultantes da operação.”
A razão para tal inclusão é estabelecer que somente os documentos em vigor na data da
convocação precisem ser divulgados. Em operações de M&A, há versões preliminares de
documentos e acordos que podem deixar de valer e/ou ser substituídos por outros na
medida em que o negócio avança – um exemplo típico é o memorando de entendimentos
(MoU), documento preliminar que normalmente deixa de valer no momento em que os
contratos definitivos são formalizados. Documentos que não estão em vigor na data da
convocação não deveriam ser divulgados, porque podem desinformar e confundir os
acionistas (inclusive os minoritários) em relação aos termos vigentes da transação.
8.2

“3. Descrição da operação, incluindo: (...)

(b) existência ou não de obrigações de indenizar.”
As cláusulas de indenização costumam ser meios pelos quais os administradores procuram
proteger a companhia e todos os seus acionistas (inclusive os minoritários) de potencias
perdas futuras relacionadas a riscos e contingências atinentes às operações de M&A. Tais
perdas podem ser entendidas como mais ou menos remotas, possíveis ou prováveis,
dependendo do caso, e isso será levado em consideração na formatação de tais cláusulas.
Entendemos ser benéfica a divulgação da existência ou não das obrigações de indenizar,
de modo a informar o acionista sobre tal precaução adicional dos administradores.
Contudo, a descrição pública e detalhada das contingências em relação às quais as
obrigações de indenizar foram estabelecidas, em muitos casos, pode ser prejudicial aos
interesses da companhia e de todos os seus acionistas (inclusive os minoritários), na
medida em que pode ensejar ou acelerar a materialização da perda ou contingência que
antes estava apenas no plano das possibilidades.
Por exemplo, uma contingência com perda correspondente classificada como remota
pode se tornar mais possível ou provável pelo simples fato de ser publicamente detalhada
pela administração da empresa, quando da convocação da assembleia.
Vale lembrar que a Instrução CVM 358/2002, que obriga a divulgação de todos os atos e
fatos relevantes, estabelece que eles podem deixar de ser divulgados se os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia. Tal paralelo deveria se aplicar ao item 3 em discussão: em muitos casos, a
descrição pública e detalhada das contingências em relação às quais as obrigações de
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indenizar foram estabelecidas pode colocar em risco interesse legítimo da companhia e de
todos os seus acionistas (inclusive os minoritários). E, se assim não for, as contingências
que constituam ato ou fato relevante já terão sido divulgadas de todo modo, por força da
referida Instrução CVM 358/2002.
Assim sendo, nossa sugestão é limitar a divulgação à existência ou não das obrigações de
indenizar.
8.3

“5. Análise dos seguintes aspectos da operação:

(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (...)
(iii) ganhos de eficiência administrativa.”
Sugerimos a exclusão do item (iii), já que os ganhos esperados de eficiência
administrativas são espécies de sinergias, o que já está contemplado no item (i) logo
acima. Dessa forma, assim como para as demais sinergias, apenas existirá a obrigação de
descrição dos ganhos esperados de eficiência administrativas caso eles tenham sido
anteriormente estimados pela administração, nos termos da nota de rodapé aplicável ao
item (i).
8.4. “d. Eventuais alternativas que poderiam ter sido utilizadas para atingir os
mesmos objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram
descartadas.”
Não nos parece útil ao processo discorrer sobre todas as possíveis e eventuais alternativas
para atingir o mesmo objetivo. Primeiro, porque elas não necessariamente são finitas.
Segundo, porque o administrador já tem o dever fiduciário de escolher pela melhor opção,
visando geração de valor para a companhia e para seus acionistas. Desta forma, sugerimos
a exclusão do item (d), tendo em vista que a apresentação de várias alternativas de
operação que poderiam ter sido realizadas pode gerar mais confusão do que focar na
utilização do modelo escolhido para votação.
8.5

“f. Nas operações com controladas: (...)

(iv) Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa equitativa, com a
descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a comutatividade
equitatividade da operação.”
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O Parecer de Orientação CVM 35/2008 (“Parecer 35”), que trata do dever fiduciário dos
administradores nas operações de fusão, incorporação e incorporação de ações
envolvendo a sociedade controladora e suas controladas ou sociedades sob o controle
comum, refere-se ao termo “equitatividade” ao tratar da relação de troca. Sendo assim,
sugerimos que o trecho em discussão seja compatível com o referido Parecer 35.
8.6

“f. Nas operações com controladas: (...)

(vi) Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de
avaliação definitivos das companhias envolvidas na operação utilizados ou postos à
disposição da companhia ou do acionista controlador em qualquer etapa da operação.
Sugerimos que sejam apresentados apenas os documentos finais, a fim de não confundir
os acionistas. Vale lembrar que quaisquer alterações efetuadas, na medida em que sejam
relevantes para o mercado, serão igualmente divulgadas por meio de aviso de fato
relevante, conforme Instrução CVM 358/2002.
8.7

“f. Nas operações com controladas: (...)

(vii) Análise dos documentos referidos no item vi acima.”
Sugerimos a exclusão da alínea (vii) do item (f), tendo em vista que os documentos
listados no item (vi) são analíticos e técnicos por sua própria natureza. E é por esse motivo
que sua elaboração é contratada pelos administradores – i.e., para informar, de forma
técnica e analítica, a decisão a ser tomada pela administração em relação ao M&A. Tendo
em vista os interesses da companhia e de todos os seus acionistas (inclusive os
minoritários), não nos parece adequado exigir que, além da disponibilização de tais
documentos, a administração precise sempre redigir uma nova análise.
8.8
“9. Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas
que não sejam companhias abertas, incluindo:
(a) fatores de risco, nos termos do item 4 do formulário de referência.
(b) riscos de mercado, nos termos do item 5.1 do formulário de referência.
O item 5 (c) já solicita explicação dos fatores de risco da operação, de modo que os itens
questionados nos parecem desnecessários. Caso haja algum risco relevante atinente à
companhia fechada envolvida no M&A, ele já estará descrito no item 5 (c).
12

Entendemos que, para companhias fechadas, tal solicitação não é razoável nem eficiente
por representar mais custos e possíveis atrasos ao processo. As análises jurídicas e
negociais necessárias para identificação e preparação de fatores de riscos específicos
sobre a companhia e sobre o mercado refletem, na prática, a diligência requerida apenas
em ofertas públicas – que, sabidamente, levam de semanas a meses para serem
concluídas
Assim sendo, nossa sugestão é que tais itens sejam excluídos e que os riscos da operação,
inclusive aqueles considerados pela administração do Emissor A em relação à empresa
fechada envolvida no M&A, sejam endereçados na forma do item 5 (c).

Sem mais, e com protestos de elevada estima e consideração, colocamo-nos à inteira
disposição da CVM para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

original assinado por
Marcio Guedes Pereira Junior
Presidente do Comitê de Finanças Corporativas e Diretor da
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
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Anexo I
IBOVESPA AÇÕES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

IBrX-50

IBrX – Índice Brasil

ALL AMER LAT (ON)

ALL AMER LAT (ON)

ALL AMER LAT

AMBEV (PN)

AMBEV (PN)

AMBEV

B2W DIGITAL (ON)

B2W DIGITAL

BMFBOVESPA (ON)

BMFBOVESPA (ON)

BMFBOVESPA

BR MALLS PAR (ON)

BR MALLS PAR (ON)

BR MALLS PAR

BR PROPERT (ON)

BR PROPERT

BRADESCO (ON)

BRADESCO

BRADESCO (PN)

BRADESCO (PN)

BRADESCO

BRADESPAR (PN)

BRADESPAR (PN)

BRADESPAR

BRASIL (ON)

BRASIL (ON)

BRASIL

BRASKEM (PN)

BRASKEM (PN)

BRASKEM

BRF AS (ON)

BRF AS (ON)

BRF SA

BROOKFIELD (ON)

BROOKFIELD (ON)

BROOKFIELD

CCR AS (ON)

CCR AS (ON)

CCR SA

CEMIG (PN)

CEMIG (PN)

CEMIG

CESP (PN)

CESP

CETIP (ON)

CETIP (ON)

CETIP

CIA HERING (ON)

CIA HERING (ON)

CIA HERING

CIELO (ON)

CIELO (ON)

CIELO

COPEL (PN)
COSAN (ON)

COPEL
COSAN (ON)

CPFL ENERGIA (ON)
CYRELA REALT (ON)

COSAN
CPFL ENERGIA

CYRELA REALT (ON)

CYRELA REALT

DASA (ON)

DASA

DURATEX (ON)

DURATEX

ELETROBRAS (ON)

ELETROBRAS

ELETROBRAS (PN)

ELETROBRAS

ELETROPAULO (PN)

ELETROPAULO

EMBRAER (ON)

EMBRAER (ON)

ENERGIAS BR (ON)

EMBRAER
ENERGIAS BR

FIBRIA (ON)

FIBRIA (ON)

FIBRIA

GAFISA (ON)

GAFISA (ON)

GAFISA

GERDAU (PN)

GERDAU (PN)

GERDAU

GERDAU MET (PN)

GERDAU MET
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

GOL (PN)

GOL (PN)

GOL

HYPERMARCAS (ON)

HYPERMARCAS (ON)

HYPERMARCAS

ITAUSA (PN)

ITAUSA (PN)

ITAUSA

ITAUUNIBANCO (PN)

ITAUUNIBANCO (PN)

ITAUUNIBANCO

JBS (ON)

JBS (ON)

JBS

KLABIN S/A (PN)

KLABIN S/A (PN)

KLABIN S/A

LIGHT S/A (ON)

LIGHT S/A

LLX LOG (ON)

LLX LOG

LOCALIZA (ON)

LOCALIZA (ON)

LOCALIZA

LOJAS AMERIC (PN)

LOJAS AMERIC (PN)

LOJAS AMERIC

LOJAS RENNER (ON)

LOJAS RENNER (ON)

LOJAS RENNER

MARFRIG (ON)

MARFRIG

MMX MINER (ON)

MMX MINER (ON)

MMX MINER

MRV (ON)

MRV (ON)

MRV

NATURA (ON)

NATURA (ON)

NATURA

OGX PETROLEO (ON)

OGX PETROLEO (ON)

OGX PETROLEO

OI (ON)

OI

OI (PN)

OI (PN)

OI

P.ACUCAR-CBD (PN)

P.ACUCAR-CBD (PN)

P.ACUCAR-CBD

PDG REALT (ON)

PDG REALT (ON)

PDG REALT

PETROBRAS (ON)

PETROBRAS (ON)

PETROBRAS

PETROBRAS (PN)

PETROBRAS (PN)

PETROBRAS

ROSSI RESID (ON)

ROSSI RESID (ON)

ROSSI RESID

SABESP (ON)

SABESP

SANTANDER BR (UNT)

SANTANDER BR (UNT)

SANTANDER BR

SID NACIONAL (ON)

SID NACIONAL (ON)

SID NACIONAL

SOUZA CRUZ (ON)

SOUZA CRUZ (ON)

SOUZA CRUZ

SUZANO PAPEL (PN)

SUZANO PAPEL (PN)

SUZANO PAPEL

TELEF BRASIL (PN)

TELEF BRASIL (PN)

TELEF BRASIL

TIM PART S/A (ON)

TIM PART S/A (ON)

TIM PART S/A

TRAN PAULIST (PN)
ULTRAPAR (ON)

TRAN PAULIST
ULTRAPAR (ON)

USIMINAS (ON)
USIMINAS (PN)

ULTRAPAR
USIMINAS

USIMINAS (PN)

V-AGRO (ON)

USIMINAS
V-AGRO

VALE (ON)

VALE (ON)

VALE

VALE (PN)

VALE (PN)

VALE
ANHANGUERA
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

AES TIETE
AMBEV
ARTERIS
BANRISUL
BR BROKERS
CCX CARVAO
COPASA
ECORODOVIAS
ESTACIO PART
EVEN
EZTEC
HRT PETROLEO
IOCHP-MAXION
KROTON
MARCOPOLO
MINERVA
MPX ENERGIA
MULTIPLAN
MULTIPLUS
ODONTOPREV
OSX BRASIL
PORTO SEGURO
QUALICORP
RAIADROGASIL
RANDON PART
SUL AMERICA
TOTVS
TRACTEBEL
WEG

Total de 71 ações

Todas as 50 ações estão
no IBOVESPA

IBrX – Índice Brasil
tem 30 ações a mais
que o Ibovespa e
IBrX-50

16

ANEXO II
Section 210.11-01 da Regulation S-X, da U.S. Securities and Exchange Commission
a) Pro forma financial information shall be furnished when any of the following
conditions exist:
(1) During the most recent fiscal year or subsequent interim period for which a balance sheet
is required by § 210.3-01, a significant business combination has occurred (for purposes of these
rules, this encompasses the acquisition of an interest in a business accounted for by the equity
method);
(2) After the date of the most recent balance sheet filed pursuant to § 210.3-01, consummation
of a significant business combination or a combination of entities under common control has
occurred or is probable;
(3) Securities being registered by the registrant are to be offered to the security holders of a
significant business to be acquired or the proceeds from the offered securities will be applied
directly or indirectly to the purchase of a specific significant business;
(4) The disposition of a significant portion of a business either by sale, abandonment or
distribution to shareholders by means of a spin-off, split-up or split-off has occurred or is probable
and such disposition is not fully reflected in the financial statements of the registrant included in the
filing;
(5) During the most recent fiscal year or subsequent interim period for which a balance sheet
is required by § 210.3-01, the registrant has acquired one or more real estate operations or
properties which in the aggregate are significant, or since the date of the most recent balance sheet
filed pursuant to that section the registrant has acquired or proposes to acquire one or more
operations or properties which in the aggregate are significant.
(6) Pro forma financial information required by § 229.914 is required to be provided in
connection with a roll-up transaction as defined in § 229.901(c).
(7) The registrant previously was a part of another entity and such presentation is necessary
to reflect operations and financial position of the registrant as an autonomous entity; or
(8) Consummation of other events or transactions has occurred or is probable for which
disclosure of pro forma financial information would be material to investors

(b) A business combination or disposition of a business shall be considered
significant if:
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(1)

A comparison of the most recent annual financial statements of the
business acquired or to be acquired and the registrant's most recent annual
consolidated financial statements filed at or prior to the date of acquisition
indicates that the business would be a significant subsidiary pursuant to the
conditions specified in § 210.1-02(w), substituting 20 percent for 10
percent each place it appears therein; or

(2)

The business to be disposed of meets the conditions of a significant
subsidiary in § 210.1-02(w).”

“Section 210.1-02(w):
(w)

Significant subsidiary. The term significant subsidiary means a subsidiary,
including its subsidiaries, which meets any of the following conditions:
(1)

The registrant's and its other subsidiaries' investments in and
advances to the subsidiary exceed 10 percent of the total assets of
the registrant and its subsidiaries consolidated as of the end of the
most recently completed fiscal year (for a proposed combination
between entities under common control, this condition is also met
when the number of common shares exchanged or to be exchanged
by the registrant exceeds 10 percent of its total common shares
outstanding at the date the combination is initiated); or

(2)

The registrant's and its other subsidiaries' proportionate share of the
total assets (after intercompany eliminations) of the subsidiary
exceeds 10 percent of the total assets of the registrants and its
subsidiaries consolidated as of the end of the most recently
completed fiscal year; or

(3)

The registrant's and its other subsidiaries' equity in the income from
continuing operations before income taxes, extraordinary items and
cumulative effect of a change in accounting principle of the
subsidiary exclusive of amounts attributable to any noncontrolling
interests exceeds 10 percent of such income of the registrant and its
subsidiaries consolidated for the most recently completed fiscal
year.”
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