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nstrução
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CVM nº 4776, de 16 d
de janeiro de 2009, e da Instru
ução CVM
M nº 400, d
de 29 de
d
dezembro d
de 2003 – IInclusão dee ações e d
debêntures conversíveeis ou perm
mutáveis
p
por ações, no rol de vvalores mobiliários paassíveis de ofertas públicas distrribuídas
ccom esforçços restritoss e formaliização de rregras paraa ofertas públicas
p
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eemissores eem fase pré-operacional.

Prezadoos Senhores,,
A Associação Brassileira de Bancos Internnacionais (““ABBI”) veem, pela preesente, apreesentar a
essa D. Comissão dde Valores M
Mobiliários (“CVM”) ssuas sugestõões e comenntários a resspeito da
minuta de instruçãoo, constantee do Edital de Audiênccia Pública SDM nº 011/14 (“Editaal”), que
m alterações na Instruçãão CVM
propõe minuta de nnova instrução (“Minuuta de Instruução”) com
476, de 16 de janeiiro de 2009 (“Instruçãoo CVM 476””), que disppõe sobre ass ofertas púbblicas de
valores mobiliários com esfoorços restriitos de disttribuição e a negociaçção desses valores
mbro de
mobiliárrios nos meercados reguulamentadoss e na Instruução CVM nº 400, de 29 de dezem
2003 (“Instrução C
CVM 400”),, que dispõee sobre as ofertas
o
públlicas de disttribuição dee valores
mário ou seccundário.
mobiliárrios, nos meercados prim
Para a elaboração das sugesttões e comeentários aquui contempplados, a AB
BBI contouu com a
Filho, Veigga Filho,
cordial colaboraçãoo dos seguuintes escrittórios de addvocacia: (i) Mattos F
Pinheiro Netto Advogaddos; (iii) Veirano
V
Advvogados;
Marrey Jr. e Quirooga Advoggados; (ii) P
(iv) Vellloza Girottoo Advogadoos Associadoos; e (v) TozziniFreire Advogadoss.
mente, gostaaríamos de louvar
l
a iniiciativa da CVM
C
em buscar
b
aprim
morar o merrcado de
Inicialm
capitais brasileiro, dando contiinuidade aos trabalhos iniciados peela Audiênccia Pública 005/2008,
da qual resultou a Instrução C
CVM 476, aao propor noo Edital a innclusão daas ações, debbentures
conversíveis ou peermutáveis eem ações e os certificaados de operações estrruturadas no rol de
por meio dde oferta púública com esforços
d
valores mobiliárioss passíveis de serem distribuídos
restritoss. Nossos ccomentários e sugestões têm o proopósito de ccontribuir paara a reflexãão sobre
determinnados aspecctos contidoos na Minuuta de Instrrução propoosta por esssa d. Comisssão por
meio doo Edital, bem
m como appresentar-lhees soluções alternativass, visando aprimorar
a
a redação
final dass principais disposiçõess da Minutaa de Instruçãão.
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A.

INTRODU
UÇÃO

M
de Innstrução,
Antes dde apresentaar nossos coomentários propriamennte ditos ao texto da Minuta
parece-nnos importaante compaartilhar com
m essa d. Coomissão noossa visão ssobre a incllusão de
ações e debêntures conversíveeis e permuttáveis em aações no roll das ofertass restritas reeguladas
pela Insstrução CVM
M 476, bem
m como as novas deteerminações para ofertaas com esfoorços no
exteriorr, a fim de exxplicar os ajjustes que cconsideramoos cabíveis.
A possibbilidade de estruturar oofertas públiicas para a ddistribuiçãoo de ações e valores moobiliários
conversíveis e/ou ppermutáveis em ações, com esforçoos restritos de distribuiição, era gerralmente
m seus term
mos finais, ceertamente trrará uma altternativa
aguardaada pelo merrcado. A noova regra, em
importaante para a eestruturaçãoo de captaçõões públicas de recursoss e atenderáá as necessiddades de
emissorres, hoje lim
mitados a apenas um
ma alternativva de realiização de oofertas públicas de
distribuiição de açõees.
Entendeemos que o requisito geeral de que as companhhias devem obter previiamente seu registro
de emisssor de valoores mobiliáários em m
mercados reggulados, na categoria ““A”, nos termos da
Instruçãão CVM n.ºº 480, é medida salutarr. Com issoo, assegura-sse que as innformações a serem
divulgaddas pelos em
missores esstarão no meesmo patam
mar de exigêência e detaalhamento eem todas
as circuunstâncias em que see acesse pooupança púública, seja no caso dde ofertas públicas
registraddas nessa d.. CVM, noss termos da Instrução CVM
C
400, ccomo no casso das novas ofertas
públicass não registrradas, nos teermos da “nnova” Instruução CVM 4476.
Também
m vemos coomo um aceerto dessa d.
d CVM a inexistênciaa de uma liimitação a vvolumes
ofertadoos ou ao poorte financeiiro da comppanhia emisssora. Assiim, haverá uum amplo leque
l
de
possibilidades nos quais as ofe
fertas públiccas com esfo
forços restrittos de distriibuição podderão ser
utilizadaas. Dentre estas, a nosso ver, sãoo duas as siituações típiicas nas quuais a nova regra de
oferta púública de diistribuição terá
t grande valia:
v


as oferrtas públicaas iniciais dde companhhias menorees, nas quaais o volum
me a ser
distribuuído e o púbblico alvo da
d oferta podde não justiificar os cusstos, os requuisitos e
os esforrços necessáários para um
ma oferta destinada ao público em
m geral; e



as oferrtas públicaas subsequentes de com
mpanhias já listadas, na qual se busque
acesso mais rápidoo a recursoss junto a núúmero mais restrito de investidores, sem a
necessiddade de obsservância doos prazos dee análise de pedidos de registro.

Entendeemos, tambbém, adequuado o requuisito estabbelecido na Minuta de Instruçãoo, de se
condicioonar a excluusão do dirreito de preferência à concessão
c
dde prioridadde na subscrição de
100% ddos valores mobiliárioss emitidos ppara distribuuição públicca com esfoorços restrittos, ou à
concorddância de 100% dos accionistas coom referidaa exclusão. A concesssão de priorridade é
mecanissmo largam
mente usado em ofertass públicas dde distribuiçção de açõees, e a conffirmação
desta prrática como um requisito regulameentar nesta ccircunstânciia é uma soolução elegaante para
dirimir as preocupaações relaciionadas à effetividade e alcance doo direito doo acionista dde evitar
ser diluíído de form
ma injustificaada, lançanddo mão de uuma práticaa já bem connhecida no mercado
m
de capittais brasileirro.
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Por toddo o acima exposto, dee uma manneira geral, esta Assocciação está em acordo com os
conceitoos gerais quue permeiam
m os termos propostos nna Minuta dde Instruçãoo. Nossas suugestões
estão reelacionadas apenas coom aprimorramentos destes termoos, sempre em linha com os
conceitoos centrais da Minuta,, e com as particularidades relaccionadas a ofertas púbblicas de
ações. A
Abaixo, passsamos a desscrever tais sugestões:

B.

SUGEST
TÕES DE APR
RIMORAME
ENTO ÀS ALT
TERAÇÕES PROPOSTAS
S NA ICVM 476

I. – Arttigo 1º, incisso III
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 1º SSerão regiddas pela prresente Instrrução as of
ofertas públlicas de
valores m
mobiliários distribuídaas com esfforços restrritos no teerritório
brasileiro.
I
see aplica excllusivamentee às ofertas ppúblicas de:
§1º Esta Instrução
I – notas ccomerciais;
II – cédulaas de créditoo bancário que
q não sejaam de respoonsabilidadee de
instituiçãoo financeira;;
III – debêêntures nãoo conversíveeis ou não permutáveeis por açõees, bem
como convversíveis ouu permutáveeis por açõees, desde quue tais açõees sejam
emitidas por
p emissor registrado nna categoriaa A;
IV - cotas de fundos dde investimeento fechadoos;
V - certificcados de reccebíveis imoobiliários ouu do agroneegócio;
VI - letrass financeiraas, desde que não relaacionadas a operaçõess ativas
vinculadass;
VII - certifficados de ddireitos credditórios do aagronegócioo;
VIII - céédulas de produto ruural - finaanceiras quue não sejjam de
responsabilidade de innstituição fi
financeira;
IX - warrannts agropeccuários;
X - certificcados de opeerações estrruturadas;
XI – açõees e bônus de subscrição emitidoos por emisssor registrrado na
categoria A
A; e
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XII – certtificados dee depósito dde valores mobiliárioss – BDR Nível
N
III,
lastreadoss em ações dde emissor estrangeiro
e
registrado pperante a CVM.
C
§2º Estaa Instruçãoo não se aplica às ofertas priivadas de valores
mobiliárioos.

Nossos Comentárioos:
Com estta sugestão de alteraçãão, buscamoos incluir toddos os valoores mobiliáários represeentativos
de capittal, além daqqueles já listados na Miinuta de Instrução.
Entendeemos que, sse debêntures conversííveis ou perrmutáveis eem ações esstão incluíddas nesta
lista, nãão haveria rrazão para não incluirr, também, os bônus dde subscriçãão, que sãoo valores
mobiliárrios que connferem o diireito à subscrição de aações. O meesmo vale ppara BDRs, que em
essênciaa são certificados de deepósito de aações de em
missão de em
mpresas estrrangeiras, deesde que
a comppanhia emisssora seja registrada
r
pperante essa d. Comisssão. Enteendemos quue estas
alteraçõões se harm
monizam com
m o espírito e o concceito do reggramento prroposto porr essa d.
Comissãão.

II – Arttigo 3º, inciiso I
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 3º Naas ofertas púúblicas distrribuídas com
m esforços rrestritos:
I – será permitida a pprocura de,, no máximo, 50 (cinquuenta) invesstidores
qualificadoos no terriitório brasiileiro, senddo a procurra de invesstidores
qualificadoos no exterrior regida de acordo com as reggras aplicáveis em
cada uma das respecttivas jurisdiçções; e
II – os vallores mobiliiários ofertaados deverãão ser subscrritos ou adqquiridos
por, no mááximo, 50 (ccinquenta) investidores qualificadoos.
Parágrafoo único. Fuundos de invvestimento ccujas decisõões de invesstimento
sejam tom
madas pelo mesmo gesstor serão cconsideradoos como um
m único
investidor para os finss dos limitess previstos nneste artigoo.
Nossos Comentárioos:
Com essta propostaa de alteraçãão e em linnha com o disposto
d
naa nova redaçção do artiggo 1º da
Instruçãão CVM 4476, buscaamos esclaarecer que o limite de investiidores quallificados
estabeleecido na norma refere--se a investiidores que sejam procurados no território
t
brrasileiro,
sendo qque a procuura de invesstidores no exterior deeverá ser regida de acoordo com aas regras
aplicáveeis em cada uma das resspectivas juurisdições.
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Esta Asssociação enntende que este esclarrecimento é importantee, visto quee, conformee essa d.
CVM essclareceu aoo público noo Edital, com
mo a regulaação de merrcado de cappitais no Brrasil visa
à salvagguarda da poupança
p
púública nacioonal, quaisquuer restriçõões ao univeerso de inveestidores
contataddos, determ
minadas pelaa norma de direito braasileiro, devvem se diriggir aos esfoorços de
colocaçãão dos valores mobiliárrios realizaddos no Brassil, sem prejuuízo da apliicação de leegislação
e regulaamentação eestrangeira no
n que tangee à procura de investidoores fora doo território nacional.
n
Permitirr a procura de investiddores no exxterior fomeenta o ingreesso de recuursos no País e, em
última iinstância, coonfere às coompanhias aabertas brassileiras um aacesso maiss amplo a fo
fontes de
financiaamento, sem
m que isso implique qualquer exxposição de risco adiicional à poupança
pública nacional. Assim,
A
enteender que o limite de innvestidores se aplique independenntemente
do locall onde os innvestidores estão sendoo procurados não atendderia a qualqquer propóssito a ser
legitimaamente busccado em noorma brasileira, uma vvez que, noo que tangee especificaamente a
requisitoos de regisstro prévio em jurisdiçções estranggeiras, os innvestidores estariam tutelados
t
pelas respectivas leeis de mercaado de valorres mobiliáriios.
Alternattivamente, ccaso a propoosta acima nnão seja aceeita por essaa d. Comissãão, propomoos que o
número de investtidores a serem
s
procurados passse a ser de 70 (settenta) investidores.
Entendeemos que esste número equilibra a necessidadde de limitaar a quantiddade de inveestidores
contataddos em umaa oferta isennta de regisstro perantee esta d. Coomissão, com
m a necessiidade de
asseguraar um númeero mínimoo de investidores a serrem contataddos para viiabilizar um
ma oferta
pública de ações, que a práática demonnstra ser m
maior do quue o númeero de inveestidores
contataddos em ofeertas de títtulos de díívida. Com efeito, aas instituiçções integraantes da
Associaação reportaam que, viaa de regra, um númeroo estimado entre 150 a 200 inveestidores
instituciionais no Brrasil e no exxterior são contatados de maneira efetiva em uma ofertaa pública
de açõees registradaa nos termoos da Instruução CVM 400, sem cconsiderar oos investidores nãoinstituciionais ou dee “varejo” quue podem participar
p
dee referidas ofertas.

III. –Arrtigo 7º-A
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 7º-A O início dda oferta púública distriibuída com esforços rrestritos
deverá seer informaddo pelo inteermediário líder à CVM
VM, no prazzo de 5
(cinco) diaas, contados a partir:
I – do priimeiro contaato com pottenciais inveestidores soobre a ofertta, para
os valoress mobiliários referidoss nos incisos IV, XI e XII do arrtigo 1º
desta Instrrução;
II – da data da em
missão doss valores m
mobiliários, para os valores
mobiliárioos referidoss nos incisoos I a III e V a X ddo artigo 1º desta
Instrução;; e
III – da ddata da divulgação de fato relevaante, especif
ificamente ppara as
ofertas prrimárias de valores mobbiliários refferidos nos incisos
i
III (q
(quando
conversíveeis em açõees), XI e XII do artigo 1º desta Instrrução.
§1º A com
municação de que tratta o caput deverá ser encaminhaada por
intermédioo da páginna da CVM
M na rede mundial dee computaddores e
conter as informaçõees indicadass no Anexo 7-A
7 desta Innstrução.
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§2º O ofeertante e o intermediárrio líder daa oferta devverão mantter lista
detalhadaa com inform
mações sobrre as pessoaas procuraddas, a data em que
foram proocuradas, bbem como a sua decisãão quanto à apresentaação ou
não de orrdem ou dee intenção de
d investimeento, pelo pprazo de 5 (cinco)
anos, conttados a parttir do encerrramento daa oferta.”(NR
NR)
Nossos Comentárioos:
Estas allterações visam, primeiramente, a uniformizaar a terminoologia utilizzada, substittuindo o
termo “consulta”
“
mos “contato sobre a oferta” e “procuraa de investtidores”.
pelos term
Entendeemos ser esta uma diistinção basstante relevvante, para diferenciarr claramentte ações
concretaas visando à colocaçãão dos valoores mobiliiários objetoo de uma determinadda oferta
restrita, de consultaas a investiddores realizaadas antes dda tomada dee decisão poor parte do oofertante
d realizaçãão da oferta, que se enquadram
e
no conceitoo de “consuulta prévia sobre a
acerca da
viabilidaade de ofertta pública”,, regulada nna Instruçãoo CVM 400.. Também buscou-se aajustar o
termo innicial do prrazo de conntagem da ccomunicaçãão de início da oferta ppública connforme o
marco innicial mais adequado para cada vallor mobiliárrio.
Ademaiis, sugerimoos a inclusão de um praazo mínimoo para a obrrigação de m
manutençãoo da lista
mencionnada no parágrafo seguundo. Entenndemos suficciente que tal
t prazo seja de 5 (cincco) anos,
assim como
c
ocorrre com o ddisposto noo artigo 377, inciso X
XIII, da Insstrução CV
VM 400,
relativam
mente a guuarda de doccumentos reelativos ao processo dde registro dda oferta, affastando
quaisquuer dúvidas e questionaamentos futuuros acerca do período necessário para a mannutenção
de tal lissta pelo oferrtante e peloo intermediáário líder daa oferta.

IV. – Artigo 9º, paarágrafo ún
nico
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 9º O ofertante não
n poderáá realizar ouutra oferta pública da mesma
espécie dee valores m
mobiliários ddo mesmo eemissor denntro do praazo de 4
(quatro) m
meses contaddos da dataa do encerraamento da ooferta, a meenos que
a nova ofeerta seja subbmetida a reegistro na C
CVM.
p
noo caput nãoo será apliicável a
Parágrafoo único. A restrição prevista
ofertas dee certificaddos de recebíveis imoobiliários oou certificaados de
recebíveis do agronegócio de uma mesm
ma compannhia securittizadora
lastreadoss em créditoos segregadoos em difereentes patrim
mônios por m
meio de
regime fidduciário, beem como dee certificado
dos de operaações estruuturadas
emitidos ppela mesm
ma instituiçção financeira com lastro em ativos
subjacentees distintos.
Nossos Comentárioos:
e
s poderão seer objeto
Esta alteeração visa a assegurarr que os certtificados de operações estruturadas
de oferttas públicas com esforçços restritos de distribuuição também
m não estãoo sujeitos à vedação
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de novaa oferta em período dee 4 (quatro)) meses, deesde que em
mitidos pelaa mesma instituição
financeiira com lastrro em ativos subjacentees distintos.
Visto quue há a messma flexibillidade para os CRIs e CRAs, não haveria porrque não esstendê-la
para os COEs, denntro da messma lógica de possibillitar que os COEs sejaam instrumeentos de
captaçãoo de recursoos eficazes para as insttituições em
missoras, o qque acreditaamos ser haarmônico
com o eespírito e o cconceito do regramentoo proposto por
p essa d. C
Comissão.

V. – Arrtigo 9º-A, §2º
§
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque
Art. 9º-A A ofertaa pública de distribuuição primáária de açções ou
debênturess conversíveeis em açõees distribuídda com esfoorços restrittos pode
ser realizaada com excclusão do direito de pref
eferência, naa forma preevista no
inciso I doo art. 172, da Lei nº 6.404, de 115 de dezem
mbro de 19976, nas
seguintes hhipóteses:
[...]
§ 1º Na hhipótese do inciso I do caput, o cronograma pprevisto dass etapas
da oferta e da forma de exercícioo do direitoo de prioridaade deve serr objeto
de fato rellevante.
§ 2º A offerta deve pprever um pprazo de, noo mínimo, 5 (cinco) diias úteis
contados a partir da data de divvulgação doo fato relevaante de quee trata o
§1º para qque os acioonistas posssam exercerr seu direitoo de prioriddade na
subscriçãoo dos valorees mobiliárioos.

Nossos Comentárioos:
Esta altteração visaa simplesmente aperfeeiçoar a lingguagem doo §2º, deixaando claro o termo
inicial dda contagem
m do referidoo prazo.

VI. – Artigo 10º, §§2º
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 10.
O oferttante deveerá ofereceer informaações verdaadeiras,
consistentees, corretas e suficientees para os innvestidores..
§ 1º Os administraadores do oofertante taambém são responsáveeis pelo
cumprimennto da obriggação previssta no caputt.
§ 2º
Q
Qualquer innformação relativa à Companhhia forneciida aos
investidorees procuraados no coontexto da oferta resttrita, por emissor
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registradoo na categorria A, e quee não tenhaa sido previiamente divvulgada,
deve ser ddivulgada puublicamentee mediante atualizaçãoo do Formullário de
Referênciaa, ou por ouutra forma, desde que ppor meio dee sistema eleetrônico
disponívell na página da CVM naa rede munddial de compputadores.
Nossos Comentárioos:
Esta prooposta de altteração visaa simplesmeente a orienttar com maior clareza aas companhiias sobre
como ellas poderão divulgar infformações ffornecidas aaos investidoores procuraados no conntexto da
oferta e que não tennham sido previamente
p
divulgadas ao mercadoo em geral.
O Form
é o docum
mulário de Referência
R
mento que ddeve reunir as informaações necesssárias à
tomada de decisão de investim
mento por pparte de quaalquer invesstidor em m
mercado secundário;
assim, bbuscou-se simplesmennte esclareccer que a sua atualizzação é a pprincipal foorma de
disseminnação de reeferidas infoormações, sem
s
prejuízoo de outras formas, deesde que veeiculadas
pelos caaminhos adeequados parra a divulgaçção de inforrmações de ccompanhiass abertas.

Artigo 13º, p
parágrafo único
ú
VII. – A
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 13. Os
O valores m
mobiliários ofertados dde acordo com
c
esta Innstrução
somente pooderão ser negociados
n
nos mercaddos regulam
mentados de valores
mobiliárioos depois dee decorridoss 90 (novennta) dias de sua subscrrição ou
aquisição ppelo investiidor.
Parágrafoo único. A rrestrição preevista no caaput não é aaplicável àss ações,
debênturess conversíveeis ou perm
mutáveis em ações, bônnus de subsccrição e
BDRs Nívvel III, subsscritos ou aadquiridos em oferta ppública disttribuída
com esforçços restritoos, desde quue emitidos por emissoores registraados na
categoria A ou emissoores estranggeiros regisstrados, connforme o caaso, bem
como aos ccertificadoss de operaçãão estruturaada (NR).
Nossos Comentárioos:
Visto quue a Minutaa de Instruçãão contempllou que as ações
a
distribbuídas em ofertas
o
públiicas com
esforçoss restritos nnão estão ssujeitas ao pperíodo de vedação à negociaçãoo, esta propposta de
alteraçãão visa a estender aoos demais valores m
mobiliários conversíveiis, permutááveis ou
represenntativos de aações o messmo tratameento, o que ttambém acrreditamos seer harmônicco com o
espírito e o conceitoo do regram
mento proposto por essaa d. Comissãão.

VIII. – Artigo 15º,, §1º, §3º, §55º
Redaçãoo da ICVM 476 alteradda com nosssa Sugestão de Redaçãoo em Destaqque:
Art. 15. O
Os valores m
mobiliários ofertados nnos termos ddesta Instruução só
poderão seer negociaddos entre invvestidores qualificados..
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§ 1º A resstrição à neggociação prrevista no ccaput deixarrá de ser aplicável
caso o em
missor tenha ou venha a obter o reegistro de qque trata o art.
a 21
da Lei nº 6.385, de 1976,
1
observvados os caasos previstoos nos §§ 33º, 4º e
5º.
§ 2º Noo caso de fundos de investimennto fechadoos, a restriição à
negociaçãão prevista no caput ddeixará de ser aplicávvel caso o fundo
mentação aplicável.
apresente Prospecto, nos termos da regulam
§3° A resttrição do caaput não se aplica às açções, debêntures conveersíveis
ou permuttáveis em açções, bônus de subscrição e BDRs N
Nível III:
I – que já tiverem sidoo objeto de oferta públiica de distriibuição regiistrada
na CVM; oou
II – cuja primeira negociaçãoo em merccados regullamentados tenha
ocorrido hhá pelo menos 18 (dezoito) meses.
§4° Nas oofertas públlicas distribuuídas com eesforços resstritos que tiiverem
por objetoo ações, deebêntures cconversíveiss ou permuutáveis em ações,
bônus de subscriçãoo e BDRs Nível III de emissorres em fasee préoperacionaal, a restriçção prevista no caput perdurará ennquanto o emissor
não se tornnar operaciional, excetoo na hipótesse do inciso I do §3º.
d
noos §§ 3º e 4º também abrangge as debêêntures
§5º O disposto
conversíveeis ou perm
mutáveis poor ações, ddesde que tais ações sejam
emitidas ppor emissor registrado nna categoriaa A.
Nossos Comentárioos:
A alteraação propossta no §1º visa a um apprimoramento de linguaagem para eesclarecer qque, para
avaliar se é aplicávvel ou não a restrição à negociaçção dos vallores mobiliiários ofertaados em
distribuiições com esforços reestritos, devvem ser obbservadas, aalém da exiistência ou não do
registro de emissor, as regras innstituídas nos novos §33º a 5º.
m, visto que a Minuta dde Instruçãoo contemploou que (i) ass ações disttribuídas em
m ofertas
Por fim
públicass com esforrços restritoss não estão restritas à nnegociação entre investtidores quallificados
se já tivverem sido oobjeto de ofeerta públicaa registrada ou
o já tiverem
m tido sua pprimeira neggociação
há 18 (ddezoito) meeses, e (ii) as ações dee emissoress em fase pré-operacional distribuuídas em
ofertas públicas ccom esforçços restritos estão reestritas à negociação
n
entre inveestidores
qualificaados enquannto o emissoor não passaar à fase opeeracional, esta propostaa de alteraçãão visa a
estenderr o mesmo tratamentoo aos demaais valores m
mobiliários conversíveeis, permutááveis ou
represenntativos de aações.
monizam
Em linhha com as ppropostas accima, também acreditaamos que estas alteraçõões se harm
com o eespírito e o cconceito do regramentoo proposto por
p essa d. C
Comissão.
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IX. – Novos Artigoos
Sugestãão de novo aartigo da IC
CVM 476 sobbre opção dde lote suplementar

Art. [x] - O ofertante poderá outorgar à insstituição intermediáriaa opção
de distribuuição de lotee suplementaar, que prevveja a possibbilidade de,, caso a
procura doos valores mobiliárioss objeto de oferta púbblica com eesforços
restritos dee distribuiçãão assim juustifique, serr aumentadda a quantiddade de
valores mobiliários a distribuirr, nas mesmas condiçções e preeço dos
valores m
mobiliários inicialmente ofertadoos, até um
m montantte prédeterminaddo, devidam
mente inform
mado aos invvestidores.

Nossos Comentárioos:
Observaamos que a comunicaação de iníccio de distrribuição preevista no nnovo artigo 7-A da
Instruçãão CVM 476, conformee descrita nno Anexo 7--A, não faz referência à quantidadde inicial
de valorres mobiliárrios a serem
m ofertados. Entendem
mos que essaa d. Comissão deliberaddamente
dispôs ddesta formaa, pois nãoo há uma preocupação
p
o regulatóriia de se deeterminar exx-ante a
quantidaade de valoores mobiliáários a serem
m distribuíddos em umaa oferta com
m esforços rrestritos,
uma vezz que não háá registro prrévio.
No entaanto, no caaso de oferrtas primárrias de ações (ou valoores mobiliiários convversíveis,
permutááveis ou reppresentativoos de ações)) com esforrços restritoos de distribbuição, de qqualquer
forma sserá necessáário, por razzões práticaas, determinnar a quantiidade iniciaal de ações a serem
ofertadaas, de form
ma a podeer operacionalizar a cconcessão de prioridaade aos accionistas
preexisttentes, vistoo que a detterminação da quantiddade de açõões que podderão ser suubscritas
pelos accionistas no âmbito da oferta
o
prioriitária é feitaa em funçãoo da quantiddade de açõees objeto
da ofertta. Assim, tal quantiddade inicial será inform
mada no faato relevante previsto nno novo
artigo 9-A da Instruução CVM 4476.
Neste ccaso, entenddemos que se faz importante connfirmar a poossibilidadee de uma oopção de
distribuiição de lotee suplementtar, por meioo de previsãão expressaa na norma. Entendemoos que é
de grannde importâância para o êxito das futuras offertas de açções com essforços resttritos de
distribuiição resguaardar expresssamente a possibilidadde de estabbilização de preço de rreferidas
ações noo mercado ssecundário, sendo certoo que em quualquer oferrta de ações os investidoores que
participaaram da ofeerta esperam
m que seja feeita atividadde de estabillização no m
mercado seccundário.
E, comoo se sabe, nas
n ofertas dde ações, a capacidade
c
de estabilizzação de preeço das açõões passa
pela poossibilidade de colocaação de um
m lote supllementar dee ações poor parte doo agente
estabilizzador. Assiim, sugerim
mos a inclusãão de dispoositivo na Innstrução CV
VM 476, anáálogo ao
artigo 24 da Instruçção CVM 4000, que afasste qualquerr dúvida quaanto à possiibilidade de outorga
de opçãão de lote suplementaar de valorees mobiliárrios no âmbbito das offertas com esforços
restritoss de distribuuição.
Alternattivamente, caso essa d. Comissãão entenda que o reggime da Innstrução CV
VM 476
franqueiie ampla libberdade a offertantes e inntermediárioos para deteerminar a quuantidade dee valores
mobiliárrios ofertaddos em funçãão da demannda observaada, inclusivve quanto a lotes suplem
mentares
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de açõess (visto que não há necessidade de registro) e que, portantto, a inclusãão deste novvo artigo
seja dessnecessária ppara asseguurar a possibbilidade desscrita acimaa, solicitamoos, respeitossamente,
que estee entendimeento seja diivulgado naa exposição de motivoss a ser apreesentada quuando da
edição dda nova Insttrução.
CVM 476 caaso não hajja flexibilidaade de aum
mento da quaantidade
Sugestãão de novo aartigo da IC
de valorres mobiliárrios ofertadaa, após anúúncio

Art. [x] - O ofertaante poderáá aumentar a quanttidade de valores
mobiliárioss a distribbuir, nas m
mesmas conndições e preço
p
dos valores
mobiliárioss inicialmeente ofertaddos, até um
m montante pré-determ
minado,
devidamennte informaddo aos invvestidores ccaso a proocura dos valores
mobiliárioss objeto de oferta públiica com esfo
forços restriitos de distribuição
assim justiffique.

Nossos Comentárioos:
mencionam
mos acima, entendemoos não havver uma prreocupação regulatóriaa de se
Como m
determinnar ex-ante a quantidadde de valorees mobiliárioos a serem distribuídos
d
em uma ofeerta com
esforçoss restritos, uuma vez quee não há reggistro prévioo. Com issoo, entendemoos que na diisciplina
propostaa pela nova Instruçãoo não haverrá qualquerr limitação a distribuiições parciaais ou a
possibilidade de coolocação de lotes adicioonais para ass ofertas púbblicas com eesforços resstritos de
ações, aassim como já ocorre nnas ofertas ppúblicas com
m esforços restritos
r
de valores moobiliários
de dívida realizaddas ao ampparo da noorma hoje vigente. E
Em não haavendo reggistro de
distribuiição, não háá a preocuppação de additar o pediddo de registrro para aum
mentar o núúmero de
valores mobiliárioss ofertados. E, como o universo dee investidorres procuraddos é restritoo a certo
número de investiddores instituucionais, a dinâmica dde aumento ou reduçãoo da quantiidade de
mais flexível.
valores mobiliárioss pode ser m
mos a incluusão de
No entaanto, caso essa d. Coomissão enntenda de fforma diverrsa, sugerim
disposiçção que autoorize expresssamente esssa possibiliddade, nos terrmos acimaa.
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*

*

*

mo-nos à diisposição dessa d. Com
missão paraa discutir ass sugestões ora encam
minhadas.
Colocam
mos a gentileza de enddereçar quaaisquer com
Para tannto, solicitam
municações aao contato indicado
i
abaixo:
ncos Internaacionais - A
ABBI
Associaação Brasileeira de Ban
At.: Luiis E. R. Lisbbôa
Avenidaa Paulista, nnº 1842, Torrre Norte – 115º andar
Cerqueiira Cesar – S
São Paulo – SP - 013111-923
Telefonne: (11) 32633-0429
Fax: (111) 3263-04222
E-mail: luis.lisboa@
@abbi.com.bbr
Por fim,, aproveitam
mos para rennovar nossos votos de eelevada estim
ma e considderação.

Atencioosamente,

Luís E. R. Lisbôa
Diretor Executivo
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Christian Squuassoni
D
Diretor Técniico

