PROCES
SSO ADMINISTRAT
TIVO RJ-22015-2255
Reg.. Col. 9759//2015

Interessad
dos:

FB Particippações S.A. e Vigor Allimentos S.A
A.

Assunto:

Oferta Púbblica de Aquisição dee Ações paara saída ddo Novo Mercado
M
daa
BM&FBOV
VESPA – Pedido
P
de diispensa de observância
o
a do disposto no art. 155
da Instruçãão CVM nº 361/2002
3

VO
OTO-VIST
TA

1.

Cuiida-se de peedido de disspensa de observância
o
do dispostoo no art. 155 da Instruçãão CVM nºº

361/2002, solicitado por FB Paarticipaçõess S.A. (“O
Ofertante”) no
n âmbito da oferta pública dee
aquisição de
d ações (“OPA”) de emissão
e
da Vigor Alim
mentos S.A.. (“Compannhia” ou “V
Vigor”) paraa
saída do Novo Mercado, seegmento esspecial de negociaçãão de vallores mobiliários daa
BM&FBO
OVESPA S.A
A.
2.

De acordo com
m o mencionnado dispossitivo normaativo:
“Artt. 15. Em qualquer OPA formulada pela
p companhhia objeto, peelo acionistaa controladorr
ou por pessoas a ele vinculaddas, desde qu
ue não se tratte de OPA por alienação de controle,,
caso ocorra a acceitação por titulares dee mais de 1//3 (um terçoo) e menos de
d 2/3 (doiss
terçoos) das açõess em circulaçção, o ofertan
nte somente poderá:
p
I - adquirir
a
até 1/3 (um terrço) das açõ
ões em circuulação da m
mesma espéccie e classe,,
procedendo-se aoo rateio entree os aceitantees, observadoo, se for o caaso, o dispossto nos §§ 1oo
e 2o do art. 37; ou
o
II - desistir
d
da OPA,
O
desde que
q tal desistência tenhaa sido expresssamente maanifestada noo
instrrumento de OPA,
O
ficanddo sujeita ap
penas à conddição de a ooferta não seer aceita porr
acionnistas titularees de pelo menos
m
2/3 (do
ois terços) daas ações em ccirculação;
Paráágrafo únicoo. Não sendoo aplicável o disposto noo art. 37, §§§ 1º e 2º, o limite
l
de 1/33
(um terço) prevvisto no inciiso I deveráá ser calculaado com basse no número de açõess
existtentes em circulação
c
n data de encerramennto da prim
na
meira oferta pública dee
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distrribuição de ações da com
mpanhia ou, caso
c
nenhum
ma oferta tenhha sido realizzada, na dataa
da obtenção
o
doo registro da
d companh
hia para neegociação dde ações em
m mercadoss
reguulamentados de
d valores mobiliários.”
m

3.

p
de diispensa ora em apreço é formulad
do com basee no dispostto no art. 35
5 da mesmaa
O pedido

Instrução:
“Artt. 35. A CV
VM poderá dispensar as
a exigências desta Insttrução quantto ao limitee
míniimo ou máxximo de açõões a serem adquiridas, em OPA fformulada por
p acionistaa
contrrolador de companhia listada em segmento especial
e
de negociação de valoress
mobiliários, insttituído por bolsa
b
de vaalores ou poor entidade do mercado
o de balcãoo
orgaanizado, quee assegure, através de vínculo coontratual, prráticas difereenciadas dee
goveernança corporativa, desdde que:
I - taais ofertas deecorram de exigência
e
con
nstante do regulamento dde listagem do
d respectivoo
segm
mento especiial de negociação, em caso de rettirada da coompanhia do
o respectivoo
segm
mento, seja em
e função de
d deliberaçção voluntária da compaanhia seja em
e razão dee
descumprimento de regras do regulamento, e desdde que tais ofertas não
o impliquem
m
canccelamento dee registro paara negociaçção de ações nos mercaados regulam
mentados dee
valorres mobiliáriios; e
II - o preço de aquisição
a
corrresponda, no
o mínimo, aoo valor econnômico da açção, apuradoo
em laudo de avaliação elaborado
e
por
p
empresaa especializzada, com experiênciaa
compprovada e independência quanto ao poder de decisãoo da comp
panhia, seuss
admiinistradores e seu acionissta controlad
dor.”

4.

Com
mo observaado pela Suuperintendênncia de Reegistros (“SR
RE”) no M
Memorando nº39/2015--

CVM/SER
R/GER-1, dee 2.7.2015, o pedido preenche
p
ass condições previstas nno aludido dispositivo,
d
,
haja vista que: (i) a OPA
O
decorrre de obrigaação contrattual impostta no regulaamento de listagem
l
doo
s aplica à Companhiaa em razão da decisãoo de retirar--se desse seegmento dee
Novo Merrcado, que se
negociaçãoo; (ii) a OPA
A não resulttará no canccelamento do
d registro da
d Companhhia para neg
gociação dee
ações noss mercadoss regulameentados de valores mobiliários;
m
e (iii) o preço dee aquisiçãoo
correspondderá ao valoor econômicco da ação, apurado em
m laudo de avaliação eelaborado por
p empresaa
especializaada, escolhiida em asseembleia geraal pelos aciionistas tituulares das açções em cirrculação dee
emissão daa Vigor.
5.

Nessse sentidoo, como taambém resssaltado pela SRE, o Colegiadoo já deferriu pedidoss

semelhantees formuladdos no âmbiito de ofertaas públicas de aquisiçãão realizadaas exclusivaamente paraa
a retirada de compaanhias dos respectivoos segmenttos especiais de negoociação nos quais see
encontravaam listadas.1

1

V. os Proceessos CVM RJJ-2014-6547, Banco Santannder (Brasil) S.A.,
S
julg. 5.9..2014; RJ-20114-4394, Crem
mer S.A., julg..
, Quattor Petrroquímica S.A
3.6.2014; e RJ-2008-9658
R
A., julg. 21.10..2008.
Página 2 de 3
Processo Adminnistrativo CVM
M RJ-2015-22255

6.

Porr essas razõões, acomppanho o enttendimento da SRE no
n sentido dde concedeer o pedidoo

formulado pelo Oferttante de modo
m
a disppensá-lo a observância
o
a dos limitees estabeleccidos no jáá
referido artt. 15 por occasião da reaalização da OPA.
7.

Queero apenas ressaltar que
q a conceessão da disspensa se juustificaria iindependen
ntemente daa

verificaçãoo acerca da quantidadee de ações adquiridas
a
pelo
p
Ofertannte e por peessoas a ele vinculadass
por meio de
d negócios anteriores à OPA. Ainnda que se constate, coomo no preesente caso, que o totall
adquirido dessa maneeira é supeerior ao terçço das açõees em circuulação (calcculado nos termos doo
parágrafo único do art.
a 15 e doo art. 35-A
A), a dispen
nsa se reveelaria necesssária de modo
m
a nãoo
condicionaar a efetivaçção da OPA
A à aceitaçãão por acion
nistas titulaares de, ao m
menos, doiss terços dass
ações em circulação
c
(ccalculado contemporanneamente à realização da
d OPA).
8.

Afiinal, como o limite dee dois terçoos é apurado no momeento da reaalização da OPA, há a

possibilidaade de o núm
mero de aciionistas aceiitantes não alcançá-lo, o que resulltaria na dessistência daa
oferta, de acordo
a
com
m o previsto no art. 15. A dispensa de observânncia desse ppreceito é qu
ue viabilizaa
a oferta púública de saaída de segm
mento espeecial de neg
gociação, peermitindo quue ela se esstenda paraa
todos os tittulares de açções em cirrculação.
9.

A rigor,
r
o peddido de disppensa someente não serria necessárrio na hipóótese em qu
ue houver o

compromissso, previam
mente firmaado por acioonistas titullares de, ao menos, doiis terços daas ações em
m
circulação,, de aderir à oferta.
10.

No caso em apreço,
a
verrifica-se, aoo reverso, a existênciaa de comprromisso, po
or parte dee

a
em ciirculação, de
d não aderiir à OPA, o que torna,,
acionista tiitular de maais de dois terços das ações
portanto, a dispensa soolicitada peelo Ofertantee absolutam
mente imprescindível à efetividadee da OPA.

Rio de Janeiro,
J
4 dee agosto de 2015

O
Original
assiinado por

Pablo Reenteria
DIRETTOR
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