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Interessad
do: Compannhia Providêência Indústtria e Coméércio S/A
Assunto: Recurso
R
conntra entendiimento da Superintendê
S
ência de Reelações com
m Empresas – SEP, quee
considerouu irregular a imputaçãoo à Compannhia de gastos relacionnados à opeeração de allienação dee
seu controlle acionárioo.
Diretor-R
Relator: Robberto Tadeuu Antunes Fernandes

Relatório
I - Do Objjeto
1.
d recurso interposto
i
p
pela
Compaanhia Providdência Indúústria e Com
mércio S/A
A
Trata-se de
(“Providen
ncia” ou “Companhia”), em 13.04.15,, contra entendiment
e
to manifesstado pelaa
Superintenndência de Relações com
c
Empreesas (“SEP”) quanto à irregulariidade da im
mputação à
Companhiaa de certos gastos relaacionados à venda de seu controle acionárioo à PGI Po
olímeros doo
Brasil S.A. (“PGI”).

II – Dos Fatos
o acionistaas controlad
dores da Proovidência ccelebraram com a PGII
2.
No início de 2014, os
mpanhia, aoo
contrato dee compra e venda de açções represeentativas dee 71,25% doo capital social da Com
preço de R$9,75
R
por ação.
a
Porém
m, o preço efetivament
e
e pago foi de
d R$9,55, tendo sido descontadoo
o valor dee R$0,20 deevido a cusstos em quee a própriaa Companhiia teria incorrido no contexto
c
daa
operação, decorrentes de despeesas com assessores externos e bônus dde retenção de certoss
administradores e fuuncionários tidos como relevantees. O valorr total dessses custos foi de R$$
18.995.6533,001 e a imputação
i
de seu paagamento à Companhiia ocasionoou a apresentação dee
reclamaçõees perante esta
e CVM, as
a quais foraam analisad
das pela SEP
P, nos termoos adiante resumidos.
r
3.
Ao total, foram
f
celebbrados pela Providênciia quatro coontratos com
m assessorees externos..
O primeiroo, celebradoo com a Lazzard Assessoria Financeira Ltda. (““Lazard”) em 21.02.13, dispunhaa
que esta última assessooraria a Proovidência nuuma potenciial “Transaçção Financeiira”, assim definida:
d
(i))
aquisição, direta ou inndireta, porr um ou maais terceiross de ações ou outros vvalores mobiliários dee
1

Vide tabelaa às fls. 107.
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emissão daa Companhiia ou de quualquer de seus afiliado
os no contexxto de uma Transação Financeira;;
(ii) fusão, cisão,
c
troca de ações ouu outro tipoo de combin
nação de neggócios ou reeestruturaçãão societáriaa
envolvendoo a Compannhia e um ouu mais terceeiros; (iii) allienação de todo ou parrte relevantee dos ativoss
e/ou atividades; (iv) trransferênciaa de particippação acionáária relevantte na Comppanhia (conttroladora ouu
não); e/ou (v) qualqueer outra opeeração ou séérie de operaações que, direta
d
ou inndiretamentee, resulte naa
d negócioos da Compaanhia.
transferênccia para um ou mais tercceiros de toddos, ou partte material, dos
4.
Ainda noss termos do contrato, a Lazard asssessoraria a Providênciaa, conformee necessárioo
ou requisittado, na (i) análise doss negócios e situação financeira da
d Compannhia; (ii) elaaboração dee
análises e modelos finnanceiros; (iii)
( formulaação de alteernativas esttratégicas e estruturais adequadas;;
(iv) identifficação e seeleção de pootenciais invvestidores na
n Transaçãão Financeirra; e (v) elaaboração dee
apresentaçõões, material de markketing e outtros materiaais relacionnados à Traansação Fin
nanceira. A
Lazard tam
mbém se obbrigava a assessorar
a
a Companhiia com relaação às neggociações, incluindo
i
a
elaboração e revisão de
d propostas, e fechamennto de uma Transação Financeira
F
((fls. 147-155
5).
5.
O segunddo contratoo foi celebbrado em 12.06.13
1
coom o Pinhheiro Neto Advogadoss
(“Pinheiroo Neto”) parra prestar assessoria juurídica em “potencial
“
o
operação
esttratégica en
nvolvendo a
Companhiaa”. O escoopo dos seerviços abrrangia, enttre outros, a elaboraçção e nego
ociação dee
documentoos preliminaares (tais coomo contraato de confiidencialidadde, memoraando de enteendimentoss
ou similarees) e a assesssoria na ellaboração e implementação de um
m plano de inncentivo e retenção
r
dee
determinaddas “pessoaas-chave”, de
d forma a mitigar o risco
r
de perda de tais pessoas e, ao mesmoo
tempo, incentivá-las a colaborar com
c
a operaação (fls. 14
42-146).
Por sua vez,
v
os conntratos de assessoria
a
ju
urídica com
m White & Case LLP (“WC”) e
6.
mbiano”), celebrados eem 20.01 e 27.02.14,,
Phillipi Prrietocarriozoosa & Uríaa (“Consulltor Colom
tratavam de
d submisssão e acom
mpanhamennto dos prrocessos reelativos à operação perante ass
autoridades antitrustess dos Estadoos Unidos e da Colômb
bia, respectiivamente (ffls. 157-181).
Adicionalm
mente, em julho de 2013
2
a Pro
ovidência ennviou a trêês de seus diretores e
7.
f formalm
mente aprovaada pelo seuu
funcionárioos relevantees uma propoosta de bônuus extraordiinário, que foi
Conselho de
d Adminisstração, com
m o objetivoo de alinhaar os interessses daquelles com o interesse
i
daa
Companhiaa na operaçãão e, ao messmo tempo,, incentivá-llos a permannecer atuanddo na Provid
dência apóss
a sua conclusão. Essse bônus exxtraordináriio estava condicionado
c
o ao sucessso da operração e foii
calculado como
c
um percentual doo valor de equity
e
da Companhia no
n contexto da operaçãão (fls. 190-199).
III – Das Reclamaçõ
R
es dos Con
nselheiros
8.
Em 10.11.14, J.M.L.., na qualiddade de Conselheiro de
d Administtração da Companhia,
C
,
protocolouu expedientte perante esta CVM informand
do sua declaração de voto e manifestação
m
o
efetuada na
n Reuniãoo do Conseelho de Addministração
o (“RCA”)) realizada naquele mesmo
m
dia..
Segundo o administraador, o objettivo de sua comunicaçãão à CVM era
e eximir-sse de respon
nsabilidade,,
Processo Administrativoo CVM n.º RJ20
015/3234 – Pági na 2 de 24

nos termoss do art. 1558, § 1º, daa Lei nº 6.4404/762, um
ma vez que assumira pposição div
vergente em
m
diversos assuntos disscutidos na RCA, dentre os quaiis as despessas com asssessores ex
xternos e o
pagamentoo de bônus extraordináários a certtos adminisstradores e funcionárioos, que foraam arcadass
pela Providdência (fls. 21-38).
9.
No entendder de J.M.L
L., a Compaanhia passou a ser objeeto do negóccio de transsferência dee
controle, e não parte da operaçãoo. Em sua declaração,
d
defende quue tais despesas deveriam ter sidoo
pagas pelos ex-controladores, connforme se segue:
“Poode até serr que tenha havido alggum benefíccio para oss minoritáriios em deco
orrência daa
trannsferência do
d controle.. Afinal, graaças ao trab
balho do coonsultor eless puderam exercer
e
seuu
direeito de ‘tag along’ (artt. 254-A da LSA). Mas o exercício de um direeito não pod
de gerar um
m
ônuus para os minoritárioos, em espeecial aquelees que porvventura deciidirem perm
manecer naa
com
mpanhia (e que indiretaamente acaabarão arca
ando com oss honorárioos do consulltor). Isso é
irreefutável. Asssim, a despeesa deve, siim, ser arca
ada pelo ex--controladorr.”.
10.
Em 18.11.14, o Consselheiro Fisscal M.F.O.. também enviou comuunicação a esta CVM,,
com o objeetivo de se resguardar de eventuaal responsab
bilidade, noos termos dda Lei nº 6.4
404/76 (fls..
39-46).
11.
O Conselhheiro faz refferência à suua manifesttação exaradda na Reuniião do Consselho Fiscall
de 10.07.114, no senttido de quee tais despeesas, no mo
ontante aprroximado dde R$19 milhões,
m
nãoo
estariam diiretamente relacionadaas ao atendiimento dos objetivos sociais da C
Companhia, nos termoss
3
do art. 4º de seu Esttatuto Sociaal . A seu ver,
v a contrratação doss assessoress atenderia apenas aoss
interesses dos
d acionisttas vendedoores e dos compradore
c
s e sua conttabilização teria afetad
do de formaa
4
significativva o resultaddo da Comppanhia no seegundo trim
mestre de 20014 .
12.
Ainda seggundo M.F
F.O., tais despesas
d
nãão estavam devidamennte provisio
onadas noss
orçamentos anuais dee 2013 e 20014 aprovaados pelo Conselho
C
dee Administrração, de so
orte que oss
2

“§ 1º O adm
ministrador nãão é responsáável por atos ilícitos
i
de outtros administrradores, salvoo se com eles for
f conivente,
se negligenciiar em descobbri-los ou se, deles tendo conhecimento,
c
deixar de aggir para impeddir a sua práttica. Exime-see
de responsabbilidade o addministrador dissidente
d
quee faça consign
nar sua diverrgência em atta de reunião do órgão dee
administraçãão ou, não senndo possível, dela dê ciênccia imediata e por escrito ao
a órgão da aadministração
o, no conselhoo
fiscal, se em funcionament
f
to, ou à assem
mbléia-geral.”
”
3

“Art. 4º: A Companhia tem
t por objetto social a fabbricação e o comércio
c
de produtos
p
plásticos em gera
al, dentre eless
tubos, conexxões, nãoteciidos, embalaggens flexíveiss e rígidas, pratos e vassos ornamenntais. Parágra
afo único. A
Companhia poderá
p
explorrar outras atiividades correelatas ou comp
mplementares ao
a objeto social, inclusive participar
p
doo
capital de ouutras sociedaddes, como sóciia ou acionistaa.”.
4

As despesaas, segundo o Conselho Fisscal, representtariam: 70,6%
% do lucro líqquido consoliddado do exerccício social dee
2013 (de R$226,9 milhões); 42,2% do luucro líquido coonsolidado do
o exercício soccial de 2012 (dde R$45,7 millhões); 11,6%
%
da receita líqquida consoliddada apurada no
n 2º trimestree de 2014 (de R$163,8 milhhões); e teria consumido 40
0,1% do saldoo
de “Caixa e Equivalentes
E
C
Caixa”
(de R$$47,4 milhões consolidado)) existente em 31.03.14 (fls.. 107).
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Diretores da
d Providênncia, Srs. H.F
H e E.F.C
C., teriam ex
xtrapolado seus deverees legais, fiiduciários e
5
estatutárioss (arts. 18 e 19 do Estatuto Soocial ), aprrovando despesas foraa do objeto
o social daa
Companhiaa e estranhaas ao orçam
mento anual.
13.
Ademais, a reclamaçção menciona solicitaçção feita poor unanimiddade dos membros
m
doo
6
Conselho Fiscal, com
m fundamennto no art. 163, paráágrafo 8º, da
d Lei nº 66.404/76 , para
p
que a
Administraação providdenciasse “cotações coom empresa
as especialiizadas e/ouu consultorees jurídicoss
de renomee, para em
missão de opinião legal
l
sobree a adequuacidade [ssic] de im
mputação e
contabilizaação das ‘D
Despesas de
d Transação’ mas demonstraçõ
d
ões financeiras da Co
ompanhia”.
Ressalta, contudo,
c
quee tal solicitaação não foii atendida pela
p Adminiistração da C
Companhia.

IV– Da Manifestação
M
o da Companhia
7
14.
A CVM oficiou
o
a Prrovidência, por meio de
d seu Direttor de Relaçções com In
nvestidores,,
para que see manifestassse sobre o teor das recclamações enviadas
e
pellos Conselhheiros da Co
ompanhia.

15.
Em seus esclarecime
e
entos, a Coompanhia arrgumenta que,
q
no iníccio de 2013
3, diante daa
evolução negativa
n
daas condiçõees de mercaado, a Com
mpanhia coontratou asssessores extternos paraa
auxiliá-la na busca de estratéggias que pudessem
p
assegurar
a
a sua perennidade e manter
m
suaa
competitivvidade e lideerança no seetor.
16.
Ressalta que
q diversass propostas e estratégiaas teriam siddo apresentaadas pelos assessores
a
à
Companhiaa, desde a venda de ativos até a incorporração de ações. Apóss diversas rodadas dee
discussão, os adminisstradores teeriam deciddido pela estruturação de processso competittivo para a
alienação de
d controlee da Compaanhia, entenndendo quee um novo acionista coontrolador, com perfill
estratégicoo e solidez financeira,
f
s
seria
a melhhor solução para
p a expaansão e conssolidação do
os negócioss
da Providêência.
5

”Art. 18: Os
O diretores terão
t
todos oss poderes parra gerir e adm
ministrar a Companhia,
C
obbservando o disposto
d
nestee
Estatuto Social e nas delibberações do Conselho
C
de Addministração, competindo-llhes:
III- a execuçãão do plano de
d negócios e do
d orçamentoo anual aprova
ados;
Art. 19: Com
mpete:
I- Ao Diretorr Presidente:
e)definir, junntamente com
m o Diretor Fiinanceiro e de
d Relações co
om Investidorres, observadoo o plano de negócios e o
orçamento annual aprovaddos, a estruturaa de capital mais
m apropriad
da à Companhhia, incluindoo a seleção dee instrumentoss
de dívida de curto e longo prazo e a prooposta de emisssão de valorees mobiliárioss;
II- Ao Diretoor Financeiro e de Relaçõess com Investiddores:
b) coordenarr e controlar o orçamento anual;”.
a
6

“§ 8º O connselho fiscal poderá,
p
para apurar
a
fato cuujo esclarecim
mento seja neccessário ao deesempenho de suas funções,
formular, com
m justificativaa, questões a serem responndidas por perrito e solicitarr à diretoria qque indique, para
p
esse fim,
no prazo mááximo de trintaa dias, três peritos, que poodem ser pesssoas físicas ouu jurídicas, dee notório conhecimento naa
área em quesstão, entre os quais o conseelho fiscal esccolherá um, cu
ujos honorárioos serão pagoss pela compan
nhia.”.
7

OFÍCIO/CV
VM/SEP/GEA
A-3/Nº378/14 (fls. 47) e OF
FÍCIO/CVM/S
SEP/GEA-3/N
Nº379/14 (fls. 121).
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17.
Afirma quue, em 17.01.14, foi ceelebrado o contrato
c
de compra e vvenda de açções entre a
PGI e os acionistas
a
vendedores, o qual prevvia a possib
bilidade de alteração ddo valor de R$9,75 porr
ação em “decorrênci
“
ia de variação do caixxa da Provvidência coom despesass da Opera
ação e com
m
pagamentoo ou declarração de dividendos
d
ou juros sobre
s
capittal próprio pela Comp
mpanhia em
m
benefícios dos Acioniistas Vendeddores”. Asssim, antes do
d fechameento da operração, que ocorreu
o
em
m
oi deduzidoo daquele vvalor o equ
uivalente àss
11.06.14, e com o avval dos aciionistas venndedores, fo
despesas efetuadas duurante o proccesso de plaanejamento e estruturaação da operração com assessores
a
e
ma redução efetiva do caixa da Co
ompanhia, ajustando-sse o valor para
p
R$9,555
que representaram um
por ação.
18.
Esclarece que, em decorrênciaa da operaação de traansferência de controlle, o novoo
controladoor, conform
me legislação aplicávell, realizou oferta públlica de “tagg along” (OPA)
(
paraa
aquisição de
d todas as ações ordinnárias de em
missão da Companhia,
C
nos mesmoos termos e condições,,
incluindo os
o ajustes relacionados
r
s às despesas da operaação. Com isso, o preçço da ofertaa foi fixadoo
em R$9,555 por açãoo, corresponndente à quuantia exatta recebida pelos acioonistas vend
dedores noo
fechamentoo da operaçção.
19.
Observa, ademais,
a
quue a oferta vencedora
v
teeria proporccionado divversas vantaagens para a
Companhiaa e seus accionistas, quuais sejam:: (i) permittir uma expposição globbal que ben
neficiaria a
Companhiaa; (ii) a utiilização da marca da ofertante, renomada
r
innternacionaalmente; (iiii) potenciall
acesso a novos
n
merccados exploorados pelaa ofertante; e (iv) prooporcionar ganhos de sinergia e
aumento dee produtividdade.
20.
Argui quee, consideranndo a finaliidade da con
ntratação doos assessorees de buscaar diferentess
mpanhia, e consideran
ndo que oss
oportunidaades de neggócios que pudessem agregar valor à Com
acionistas minoritárioos receberam
m os mesm
mos direitoss e obrigaçõões dos anttigos contro
oladores naa
transação, o pagameento das deespesas da operação por parte da Compaanhia seria totalmentee
justificávell e legítimo.
21.
Defende que, caso se admitiisse o pag
gamento deestas despeesas pelos acionistass
vendedoress, criar-se-iia uma situuação de desigualdade
d
e, uma vezz que os accionistas minoritários,
m
,
eventualmeente, recebeeriam uma quantia
q
difeerente daqueela recebidaa pelos ex-ccontroladorees, violandoo
o tratamennto isonômico buscadoo nas regrass do Novo Mercado,
M
n Regulações da CVM
nas
M e no art..
8
109, §1º da Lei nº
n 6.404/766 . Nesta hipótese, os acionisstas vendeedores teriaam arcadoo
individualm
mente com o ônus de um
u benefícioo que foi estendido a toodos os acioonistas.
22.
Sobre a allegação doss Reclamanntes de que a contrataçção de assessores exterrnos para a
operação deveria
d
ter sido previaamente aproovada pelo Conselho de Adminiistração, a Companhia
C
a
entende seer equivocaada. Isto poorque o Esstatuto Sociial da Provvidência, em
m seu artig
go 14, XII,,
8

“Art. 109:. Nem o estatutto social nem a assembléia--geral poderã
ão privar o aciionista dos dirreitos de:
§ 1º As açõess de cada classse conferirãoo iguais direitoos aos seus tittulares.”
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estabelece necessidadde de aprovvação préviaa apenas paara contratoos que supeerem o valo
or de R$366
milhões, o que não occorreu com
m a quantia paga
p
aos asssessores. Assim,
A
os D
Diretores H.F. e E.F.C..
detinham plenos
p
podeeres para proocederem à contratação
o e autorizaarem o pagamento das despesas
d
daa
operação, nos termoss do Estatuuto Social, tendo, porttanto, agidoo estritamennte no limite de seuss
poderes.
23.
Quanto ao não provvisionamennto das desspesas no balanço
b
paatrimonial de
d 2013, a
Companhiaa esclareceuu que:
“(...) conssiderando a incerteza do fechameento da Opperação e dda incerteza
a a respeitoo
dos montaantes devidoos aos Asseessores, no momento da
d elaboração das dem
monstraçõess
financeiraas de 2013, não havia qualquer ob
brigação dee pagamentto constituíd
da por umaa
quantia ceerta que justificasse tall provisiona
amento.
Outrossim
m, qualquerr provisionamento lan
nçado, sem
m a devida comprova
ação que o
justificasse, poderia ser
s prejudiccial aos acio
onistas, uma vez que nnão era uma
a obrigaçãoo
líquida e certa naquuela época. Finalmentte, qualquerr provisionnamento dessnecessárioo
geraria um
ma oportunidade ao mercado de identificar
i
u a potenccial venda de
um
d controle,
com maioor especulaçção das açõões, em dettrimento doos interessees da Comp
panhia e dee
seus acionnistas.”.

Adicionalm
mente, a Providência ressaltou que
q as desppesas foram
m pagas preeviamente à
24.
entrada doo novo contrrolador na cadeia de controle
c
da Companhiaa e contabillizadas no seu
s balançoo
9
patrimoniaal na data doo seu pagam
mento .
25.
Por fim, a Companhiia informa que
q rejeitou
u a solicitação, feita pelo Conselho
o Fiscal, dee
contrataçãoo de consuultor jurídico externo para
p
emitir parecer inndependentee sobre o assunto, porr
informaçõees e docum
entender que
q
já havviam sido fornecidos
f
mentos sufficientes referentes àss
despesas da
d operaçãoo. A seu veer, o Consellho Fiscal não
n apresenntou justificcativas suficcientes quee
demonstrasssem a neceessidade dee tal contratação e, além
m disso, serria mais connveniente esperar
e
umaa
decisão forrmal desta CVM
C
que jáá estaria anaalisando o assunto.
a

V – Do En
ntendimentto da SEP
V.I – Relattório de Análise - RA/C
CVM/SEP/G
GEA-3/Nº 22/15
2
(fls. 501-530):
5
26.
Em 20.03.15, a SEP apresentouu relatório, cujo escopo consistiu na análise dos custoss
incorridos pela Proviidência relaacionados à alienação de seu coontrole acioonário para a PGI, noo
9

Destaca ainnda que tal conntabilização fooi aprovada, sem
s ressalvas, pelos auditorres independenntes da Companhia.
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montante aproximado
a
o de R$19 milhões,
m
com
m vistas a determinar se estes loggravam os fins
f e eram
m
no interessse da Compaanhia ou se eram precippuamente no
n interesse dos antigoss controlado
ores.
27.
A esse reespeito, desstacou iniciaalmente a analista quue a decisãoo e todas as
a despesass
relacionadaas à operaação teriam
m sido impuutadas à Companhia
C
sem nenhuuma oportu
unidade dee
participaçãão dos acionnistas não coontroladorees no processso decisórioo. Em seguiida, a analissta analisouu
as especificcidades de cada
c
contraato, nos term
mos adiante relatados.
Da contratação da Lazzard
28.
Especificaamente quaanto à conttratação da Lazard, a analista ddepreendeu que váriass
cláusulas do
d contrato sugerem quue desde o início o seu objeto era assessorarr os antigoss acionistass
controladoores na aliennação de conntrole da Coompanhia. Nesse
N
sentiddo, destaca que:
a))
O Contrato
C
previa que a Lazard
L
só seeria remunerada caso hhouvesse o fechamento
f
o
dee uma “Trannsação Finaanceira” ou no caso de quebra conttratual. Ocoorre que, no
ormalmente,,
em
m um contrrato de asseessoria estraatégica, o asssessor exigge remuneraação por seeus serviçoss
inndependenteemente das opções evventualmentte selecionaadas pelo ccliente den
ntre aquelass
appresentadas pelo assesssor;
b))
A clláusula de remuneraçã
r
o do contraato contempplava pagam
mento pela Companhiaa
à Lazard em
m casos de uma “Trannsação Financeira” quue resultassse no receb
bimento dee
beenefício peccuniário poor seus acionistas, direttos ou indirretos, o quee seria pou
uco comum,,
um
ma vez quee a Compannhia assumirria uma obrrigação parra si com baase no recebimento dee
vaalor pecuniáário por tercceiros sobree os quais ela
e não tem qualquer inngerência. Além
A
disso,,
caaso a “Trannsação Finannceira” conntemplada fo
osse uma fuusão, troca de ações ou
u outro tipoo
dee combinaçãão de negóccios ou reesstruturação societária envolvendo
e
a Companh
hia e um ouu
m terceiros, a determiinação dessa quantia seeria bastantee complicadda.
mais
c))
O Contrato
C
tam
mbém possuuía cláusulaa de quebraa contratuall (Break Up Fee) quee
prrevia o pagamento de R$500 mill à Lazard caso
c
(i) a Companhia
C
rescindissee o contratoo
anntes do prazzo de 12 meeses; ou (ii)) os acionisstas controlaadores da C
Companhia recusassem
m
quualquer oferrta pelo conntrole acionnário da Co
ompanhia, feita
fe por um
m terceiro dee reputaçãoo
iliibada. Essa previsão de indenizaçção pela recusa de umaa “boa” oferrta de comp
pra deixariaa
cllaro que o verdadeiroo objeto doo contrato era a alieenação do controle accionário daa
Companhia. Além dissoo, a Compaanhia assum
me “uma obrigação
o
ppara si com
m base nass
a não tinhaa
açções unilateeral de terceeiros que a controlavam à época, mas sobre os quais ela
quualquer conntrole”;
d))
Os documentos apresentaados pela Lazard
L
(flss. 206-500)), para com
mprovar oss
seerviços prestados no âmbito do contrato que
q
culminnaram na aaquisição do
d controlee
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accionário daa Compannhia pela PGI, dem
monstrariam
m que taiss serviços focavam,,
exxclusivamennte, a alienaação do conntrole da Com
mpanhia.
29.
Assim, suupondo que, desde o innício, o que se buscava com a conntratação da Lazard eraa
uma vendaa de controle, a analistta conclui que
q os custtos relativoss a tal conttrato não po
oderiam serr
imputados à Compannhia, uma vez
v que o objeto
o
seria precipuameente de inteeresse de seus antigoss
c
a um
m ou mais terceiros. A analista vai
v além, aoo
controladoores, que preetendiam allienar seu controle
dispor quee “mesmo que
q o contraato no iníciio visasse uma
u
consulttoria estratéégica, no momento
m
em
m
que houve a decisão pela
p
alienaçção de conttrole, os cusstos do conttrato deveriiam ser imp
putados aoss
ontrole não é, necessariamente, no
n interessee
acionistas vendedoress, uma vez que a aliennação de co
da Compannhia.”.
Sobre a exxistência doo tag alongg como justtificativa paara o contraato ser de interesse
30.
i
dee
toda a Com
mpanhia, a analista enntende que só haveriaa um potenncial benefício para oss acionistass
minoritárioos se o esfoorço de vendda fosse bem
m-sucedido e, para ela, não faz seentido que a imputaçãoo
do custo dee um contraato dependaa de seu resuultado.
31.
Ademais, segundo a analista:
a
“eembora a allienação de controle noormalmentee acarrete o
recebimentto de um prrêmio sobree as cotaçõões de merca
ado, que é repartido iggualmente entre todoss
os acionisttas que aceiitarem a OP
PA, ela tambbém pode reesultar na perda
p
de liqquidez para o acionistaa
que eventuualmente rejjeite a ofertta, como ocoorre no caso
o concreto, devido à saaída do Novvo Mercadoo
e ao fecham
mento do caapital da Coompanhia.”
”.
32.
Portanto, a analista entende que,, no caso co
oncreto, a alienação
a
doo controle acionário
a
daa
Providênciia não podee ser considderada comoo sendo no interesse da
d coletividaade de seuss acionistas,,
de sorte que
q os custtos relativoos ao contrrato celebrado com a Lazard nnão deveriam
m ter sidoo
imputados à Companhhia.
Da contratação do Pinnheiro Neto
33.
Especificaamente quaanto à conttratação do
o escritório de advocaacia Pinheiiro Neto, a
analista enntende que igualmente
i
envolve um
ma operação
o de alienação de contrrole, emboraa se refira a
uma “poteencial operaação estratégica envolvvendo a Co
ompanhia”, consideranndo que: (i) o contratoo
apresenta como
c
“Clienntes” a Com
mpanhia e seus
s
acionistas controlaadores; e (iii) o escopo de trabalhoo
só envolvee atividadess comuns a uma alienaação acionárria, incluinddo a montaggem de um
m data room
m
virtual para fins de reevisão da sittuação da Companhia,
C
que não seeria normalm
mente utilizzado caso a
e
c
contemplad
a fosse umaa fusão, tro
oca de açõess ou outro ttipo de com
mbinação dee
operação estratégica
negócios ou
o reestruturração societtária envolvvendo a Com
mpanhia e um
u ou mais terceiros.
34.
Além dissso, segundoo a analistaa, o contextto no qual fora assinaado o contrrato com o
Pinheiro Neto
N reforçaaria a hipóteese de contratação com
m o objetivo de implemeentar uma operação
o
dee
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alienação do controlee acionário da Providdência. Isto porque: (ii) no momeento da asssinatura doo
contrato, a Lazard já havia elaborado uma apresentação da Com
mpanhia a ppotenciais in
nvestidores,,
inclusive teendo encam
minhado a dois
d deles um
ma minuta de
d acordo de
d confidenccialidade, que
q deixariaa
bem claro tratar-se de
d algum tiipo de vendda (fls. 257
7-258); e (ii) 17 dias após a asssinatura doo
contrato coom o Pinheiro Neto, fooram enviaddas cinco caartas a inveestidores pootenciais que começam
m
agradecenddo o intereesse dos deestinatários na sua “po
otencial aquuisição do controle accionário daa
Companhiaa” (fls. 263,, 267, 271, 275
2 e 279).
35.
A analistaa conclui, poortanto, pela existênciaa de “abunddantes indícios” de quee o Pinheiroo
Neto foi contratado para
p
implem
mentar uma operação de
d alienação de controole da Prov
vidência, dee
sorte que não
n poderiam
m os custoss relativos a tal contrato
o terem sidoo imputadoss à Compan
nhia.
Da contratação do WC
C e do Conssultor Colom
mbiano
36.
Quanto aoos contratoos celebradoos com a WC
W e o C
Consultor C
Colombiano,, a analistaa
igualmentee entende que
q estão relacionados
r
s à implem
mentação dee uma operração de allienação dee
controle daa Providênccia.
37.
No entantto, considerrando que: (i) os contrratos abranggem assessooria jurídicaa relativa à
submissão e acompannhamento doo processo relativo à operação
o
juunto às autoridades antiitrustes doss
Estados Unidos
U
e daa Colômbiaa; e (ii) o cumprimen
nto da reguulamentaçãoo antitrustee se tornouu
necessário devido àss atividadess exercidass pela PGI nessas jurrisdições, m
mas, ainda assim, foii
essencial para
p
a continuidade dos negócios da Compan
nhia; a analista entendee que os cu
ustos de taiss
assessoriass poderiam ser imputaados tanto à PGI quaanto à Com
mpanhia, m
mas não aoss acionistass
minoritárioos que evenntualmente aderirem à OPA, ou mesmo
m
aos antigos aciionistas con
ntroladores,,
por meio de
d abatimennto no preçoo pago pelaa PGI pelas ações da Companhia,
C
como ocorrreu no casoo
concreto.
Dos Bônuss Extraordinnários
38.
No entendder da analiista, os custos referenttes à conceessão dos bôônus extrao
ordinários a
certos adm
ministradores e funcionáários não pooderiam ter sido imputtados à Provvidência, co
onsiderandoo
que o seu objetivo
o
priincipal era incentivar
i
o seus beneeficiários a se comprom
os
meterem com
m a melhorr
condução da
d operaçãoo de alienaçção de contrrole da Com
mpanhia, quue era preciipuamente de
d interessee
dos seus anntigos contrroladores.
Da solicitaação de conttratação de parecer juríídico extern
no
39.
Com relaçção à solicittação, feita pelo
p Consellho Fiscal, de
d contrataçção de parecer jurídicoo
externo paara emitir paarecer indeppendente soobre o assun
nto, a analissta entendeuu que assistte razão aoss
Conselheirros. Isto poorque tais despesas
d
inncorridas peela Providêência envolvveram o montante
m
dee
R$18.995.6653,00 (enqquanto a opeeração envoolvia o mon
ntante financceiro de R$555.877.422,75), além
m
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de tratar-sse de uma mudança de
d controlee, submeten
ndo a Com
mpanhia a m
mudanças estratégicas
e
s
diversas. Nas
N palavrass da analistaa:
“Nã
Não era, porrtanto, um evento
e
triviaal na vida societária e,, no contextto desse eveento, surgiuu
umaa dúvida jurídica quee também não era siimples. Com
mo as própprias diverrgências dee
opinião na GE
EA-3 exempllificam, é poossível haveer opiniões diversas soobre a legallidade de see
impputar à Com
mpanhia os gastos
g
relattivos à Operação.”
40.
Assim, a analista coonclui que a recusa em
e fornecerr o parecerr requisitad
do pode terr
C
Fisscal, em posssível infraçção ao art. 163,
1
§8º, daa
compromeetido a funçãão de fiscaliização do Conselho
10
Lei nº 6.4004/76 .
Da atividadde Ultra Virres
41.
Quanto ao
a argumennto dos Coonselheiross Reclamanntes de quue a contratação doss
assessores externos teeria extrapolado o objeeto social daa Companhiia (que é a fabricação e comércioo
de produtoos não têxteiis em geral)), a analista conclui quee:
“O argum
mento parece basear-see em uma co
oncepção exxcessivamennte restritivva do objetoo
social e de
d sua função delimitaadora das atividades
a
p
passíveis
dee serem exeercidas porr
uma comppanhia. A asssessoria nãão era diretta e imediattamente relaacionada àss atividadess
industriaiss da Comppanhia, poorém a reeestruturaçãoo societáriia à qual ela estavaa
associada certamentee viria a trrazer muda
anças sobree a forma ccomo essass atividadess
eram exerrcidas.”.

V.II – Mannifestação do
d Gerente – MEMO Nº
N 11/2015 – CVM/SEP
P/GEA-3 (flls. 531-536))
42.
Em 23.03.15, o Gerente em exerrcício da Gerência
G
de Acompanha
A
amento de Empresas
E
3
(GEA3) appresentou memorando
m
divergindoo da análise supracitada no que taange à regu
ularidade daa
imputação à Companhhia das desppesas relacioonadas à aliienação de seu
s controlee acionário.
43.
O Gerentee acredita ser plausívell a alegação
o da Compaanhia de quue o processo somentee
tomou a foorma de um
m procedim
mento competitivo paraa a alienaçãão do contrrole da Prov
vidência aoo
longo do teempo, comoo se infere do
d seguinte trecho:

10

“§ 8º O conselho
c
fiscaal poderá, paara apurar fato
fa cujo escla
arecimento seeja necessárioo ao desempeenho de suass
funções, form
mular, com juustificativa, quuestões a sereem respondida
as por perito e solicitar à ddiretoria que indique, paraa
esse fim, noo prazo máxiimo de trintaa dias, três peritos,
p
que podem
p
ser peessoas físicass ou jurídicass, de notórioo
conhecimentto na área em
m questão, enttre os quais o conselho fisccal escolherá um, cujos hoonorários serã
ão pagos pelaa
companhia.”
”
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“Ne
Neste sentidoo, note-se que o conttrato firma
ado com a Lazard exppressamentte previa a
assessoria à Companhia
C
em operaçõões que pod
deriam envoolver, por exxemplo, fusões, cisões,
vennda de ativoos, etc., denntre outrass formas dee reestruturração que nnão uma allienação dee
conntrole acionnário. De fato,
f
combiinações de negócios de efeitos econômicos similaress
poddem ser atiingidas porr formas juurídicas distintas, não sendo impplausível ou
u incomum,
porrtanto, quee reestruturrações com
mecem a ser
s
concebbidas sem uma estru
utura legall
preedefinida.”
44.
m, o Gerentee expressa o entendimeento de quee mais impoortante do que
q apontarr
Outrossim
indícios e contraindíccios sobre qual
q
teria siddo a motivaação originaal do contraato com a Lazard
L
seriaa
refletir sobbre a relevânncia dessa discussão
d
affinal.
45.
No entendder do Gerrente, é razzoável quee uma operração com as caracterrísticas oraa
apresentaddas seja connsiderada dee interesse da
d coletivid
dade dos aciionistas e, pportanto, qu
ue os custoss
para se cheegar a essa operação possam
p
ser assumidos pela Companhia. Isso porque um
ma venda dee
controle accarretaria o recebimennto de um prêmio
p
sob
bre as cotaçções de meercado, a seer repartidoo
igualmentee entre toddos os acioonistas, diaante do tag
g along dee 100% preevisto no estatuto
e
daa
Providênciia. Ademaiss, na opiniãão do Gerennte, também
m os acionisstas que eveentualmentee rejeitem a
oferta se beneficiam
b
i
indiretamen
nte em algum
ma medida do fato de a oferta serr realizada, já que estaa
atrai maiorr visibilidadde sobre ass ações, eleeva a cotaçção delas em
m mercado e cria uma janela dee
liquidez paara venda quue não existtiria em conndições norm
mais.
46.
E, consideerando a Coompanhia como um en
nte autônom
mo em relaçção a seus acionistas,
a
a
conclusão sobre a quuem caberiaa as despesaas com os assessores seria, no entender do Gerente, a
mesma. A esse respeitto, segue seeu entendim
mento:
b
acionáária da Co
ompanhia, sobretudo em sua esstrutura dee
“Affinal, mudaanças na base
conntrole, têm impactos futuros
f
sobbre decisõees estratéggicas que sserão toma
adas, comoo
ativvidades a serem
s
deseenvolvidas ou interrom
mpidas, meercados a serem explorados ouu
abaandonados etc.
e A Comppanhia não é um ‘mero
o objeto’ daa transação entre acion
nistas.”
47.
Sobre a clláusula de Break
B
Up Fee
F presentee no contratto com a Laazard (que previa umaa
indenizaçãão à Lazard caso os aciionistas venndedores reccusassem um
ma oferta dde boa-fé peelo controlee
da Compannhia), o Geerente entenndeu excesssivo conclu
uir a partir disso que ssó os contro
oladores see
beneficiaraam do contrrato como um
u todo, maas ressalva que,
q nesse ponto
p
em paarticular, foi criado um
m
tratamentoo assimétrico entre os acionistas,
a
em desacorrdo com a legislação
l
ssocietária. Ele
E defendee
que:
ão anterior deste memoorando. Messmo que (i))
“(...) essa observaçãoo não contrradiz a seçã
a busca por
p uma venda de coontrole seja
a afeta a todos os aacionistas e,
e portanto,
abarcada pelo intereesse social e ainda quee (ii) uma oferta
of
de aqquisição de controle sóó
possa ser aceita ou recusada
r
peelo controla
ador, disso não
n se seguue inevitaveelmente quee
(iii) todos os custos da
d recusa prrecisem ser suportadoss pelos acionnistas.
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Afinal, see o assessoor for rem
munerado com
c
recursos da Com
mpanhia, serão
s
essess
recursos, de todos os
o acionistaas, que esttarão sendoo despendiddos na bussca por um
m
potencial compradorr. E se essse potencial compraador for iddentificado,, todos oss
acionistass terão interresse em connhecer a prroposta que ele tem a faazer.
É claro quue isso nãoo obriga o controlador
c
r a aceitar a proposta, mas a recusa subtraii
dos demaiis acionistass uma possiibilidade dee venda que eles ajudarram a prosp
pectar.
Note-se quue o própriio Lazard não
n deseja passar
p
pela situação dde investir seu
s tempo e
esforços em
e localizaar potenciais comprad
dores e ao final ser ffrustrado pela
p
inaçãoo
voluntáriaa dos acionistas vendeedores. O Break-up Feee o protegee exatamentte disso. See
essa lógica se aplica ao Lazard, por que nã
ão também aos
a acionisttas minoritá
ários?”.
48.
dministradorres da Com
mpanhia, ao celebrarem
m
Nesse senntido, o Gerente concluui que os ad
o contrato com a Lazaard com esssa cláusula específica, não agiram
m de acordo com o art. 154 da Leii
nº 6.404/766, observanndo que o faato de a cláuusula não teer sido acionnada reduz, a seu ver, a gravidadee
dos fatos, porém
p
não descaracteri
d
iza a potenccial infração
o.
49.
Por fim, sobre o posssível descum
mprimento ao orçamennto anual approvado pelo Conselhoo
de Adminiistração, o Gerente
G
susttenta que, conforme
c
prrecedentes recentes
r
da CVM11, a autarquia
a
sóó
teria comppetência legaal para apreeciar a questtão se o aleegado descuumprimento representassse também
m
uma infraçção a um dever legaal. No maiis, especiallmente no que diz reespeito à negativa
n
dee
contrataçãoo de parecerr jurídico deemandado pelo
p Consellho Fiscal, em
e descumpprimento do
o art. 163, §
8º da Lei 6.404/76,
6
o Gerente
G
conncorda com as conclusõ
ões do relattório de análise.

M
o do Superinntendente – DESPACH
HO SEP/Nº0087/15 (fls. 536)
V.III – Manifestação
50.
Em 25.033.15, o Suuperintendeente de Reelações com
m Empresaas proferiu
u despachoo
concordanddo com toddas as concclusões apostas no relaatório de annálise e, poortanto, div
vergindo doo
entendimennto exaradoo pelo Gerennte.

VI– Do Reecurso da Companhia
C
a
51.
Em 13.04..15, a Comppanhia interrpôs recurso
o contra o entendiment
e
to da SEP, destacando,
d
,
ores e o efeetivo pagam
mento das despesas
d
daa
de início, que, não obbstante a coontratação dos assesso
operação tenham
t
ocorrido em momento imediatamente anteriior à assunnção do seeu controlee
acionário pela
p PGI, essta achou por bem oferrecer o pag
gamento do “Preço Adiicional” (montante porr
ação equivvalente ao ajuste
a
de prreço realizaado em deco
orrência doo pagamentoo de tais deespesas) noo
11
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âmbito daa OPA, coom a únicaa finalidadde de dar prosseguim
mento à annálise da oferta
o
pelaa
12
Superintenndência de Registro de
d Valores Mobiliário
os – SRE , que havvia sido su
uspensa em
m
decorrência das reclam
mações prottocoladas juunto a esta CVM.
C
52.
Todavia, nos
n termos do
d Edital daa OPA (item
m 3.5.2, alínnea “d”), o ““Preço Adiccional” seráá
pago aos acionistas minoritário
m
s somente na hipótese de o Collegiado da CVM, no âmbito doo
d
da SEP de qu
ue o pagam
mento das rreferidas despesas foii
presente reecurso, connfirmar a decisão
irregular. Caso
C
contrárrio, o Edital dispõe quee o “Preço Adicional”
A
n será devvido pela offertante.
não
53.
Em seguida, a Comppanhia reitera os argu
umentos appresentados em sua manifestação
m
o
anterior, deestacando-sse o que se segue
s
(fls. 01-19):
0
a) O processo decisório da
d contratação dos asssessores e do pagam
mento das despesas
d
daa
opperação segguiu rigorosamente os procedimen
p
ntos requeriddos por Lei e pelo Estaatuto Sociall
daa Companhhia, os quuais não coontêm quallquer obriggatoriedade de particiipação doss
accionistas nãão controladdores na refferida decissão. Todas as
a instânciaas de aprovação foram
m
reespeitadas e a própria SEP
S não connsiderou hav
ver infraçãoo a esse resppeito;
b) O
Os assessorees foram effetivamentee contratado
os para analisar diverrsas possibilidades dee
reeestruturaçãão da Comppanhia, inclluindo, mass não se lim
mitando, a uma alienaação do seuu
coontrole acioonário. Istoo porque a Companh
hia estava preocupada
p
a em asseg
gurar a suaa
peerenidade e se consoliddar em seu setor de atu
uação, visanndo manter a sua comp
petitividadee
e liderança appós uma evvolução negativa das co
ondições dee mercado e do baixo desempenho
d
o
d definir ass
daa Providênccia. Portantoo, a contrataação dos asssessores foi mais uma tentativa de
allternativas estratégicas
e
s possíveis para o futu
uro da Com
mpanhia, o que, inclussive, estavaa
prrevisto exprressamente no contratoo celebrado com
c
a Lazaard;
c) A cláusula de
d remuneraação financeeira do conttrato com a Lazard — que a SEP
P cita comoo
exxemplo de que haveriaa a intençãão disfarçad
da de promover tão soomente a allienação dee
coontrole da Companhia
C
— prevê exxpressamen
nte duas moodalidades dde remuneraação, sendoo
um
ma fórmulaa voltada para
p
a hippótese de uma
u
“Transsação Finannceira” env
volvendo a
transferênciaa do controlle e outra fóórmula paraa a hipótesee de uma “T
Transação Financeira”
F
”
quue não envoolvesse tal transferênccia. Isso só reforça o entendiment
e
to de que, à época em
m
quue foi firm
mado, o conntrato tinhaa como fin
nalidade estudar diverrsas possibilidades dee
transações ennvolvendo a Companhiia;
d Break Upp Fee — taambém conssiderada peela SEP com
mo evidênciia de que o
d) A cláusula de
coontrato com
m a Lazard tinha
t
a inteenção da aliienação de controle daa Companhiia — prevêê
siimplesmentee uma hippótese que no caso concreto sequer
s
foi implementada e, em
m
coonsequênciaa, não gerouu qualquer benefício
b
pecuniário à Lazard ou prejuízo à Companhia
C
a
12
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ouu a seus aciionistas. A mera
m
inclussão de uma cláusula reelacionada a uma das hipóteses
h
dee
“T
Transação Financeira”
F
que poderiaam advir em
m decorrênccia do contrrato não perrmite inferirr
quue esta hipóótese era a única
ú
que esstava sendo vislumbradda pelas parttes;
e) A
Após a contrratação da Lazard segguiram-se muitas
m
rodaddas de disccussões env
volvendo oss
addministradoores da Com
mpanhia, quue coordenarram os trabbalhos dos aassessores contratados.
c
.
D
Diversas
estrratégias foraam identificcadas pelos assessores e apresentaddas à admin
nistração daa
Companhia, quais sejam
m: (i) vendda das operaações da Companhia
C
nna Carolinaa do Norte,,
UA; (ii) com
mbinação de
d negócios,, por meio da
d incorporaação de açõões de uma concorrente
c
e
EU
peela Compannhia, seguidda de ofertaa pulverizad
da no merccado (follow
w on); e (iiii) venda dee
açções existenntes para invvestidores estratégicos,
e
, com ou sem
m presençaa industrial no
n Brasil;
f) Com base nas
n discussões havidaas entre os assessoress, os acionnistas vendeedores e o
Conselho de Administração da Coompanhia, chegou-se
c
à conclusãoo de que um
m processoo
foormal de buusca de sócioo estratégico seria o qu
ue maximizaaria de form
ma mais efettiva o valorr
paara a Comppanhia e seuus acionistaas. Nesse co
ontexto é que
q se iniciaaram as trattativas com
m
pootenciais innteressados,, por meioo de um processo
p
cooordenado, o qual cu
ulminou naa
allienação do controle daa Providênciia para a PG
GI;
g) N
Não obstantee a “Transaação Financceira” final ter sido, dee fato, a alienação do controle daa
Prrovidência, os assessorres foram contratados antes que essa
e
resoluçção fosse tom
mada peloss
accionistas veendedores e pela Adminnistração daa Companhhia, e a redaação dos con
ntratos com
m
oss assessoress não permite concluir de forma diversa. Nesse sentido, cita a manifestação doo
geerente da GEA-3 apostta no MEMO
O Nº 11/2015 – CVM//SEP/GEA-33;
h) A alienação de
d controle da Compannhia beneficciou a geneeralidade de seus acionistas (e nãoo
soomente os antigos
a
acionnistas contrroladores) das
d seguintess maneiras:
i. Permitiiu o uso da exposição globall e da maarca da P
PGI, muito renomadaa
internacionalmentee, além da possibilidaade de acesso a novos mercados exploradoss
pelos novos
n
acioniistas controladores;
ii. Possibiilitou ganhos de sinergia e aumento
o de produtiividade, além
m de proporrcionar umaa
reduçãoo drástica nos
n custos coom logísticaa e fretes coom a utilizaação de sites possuídoss
pela PG
GI e suas afiiliadas em diversas
d
locaalidades do mundo;
m
i
iii.
Aproxiimação maiior com seuus clientes e participaçção ativa do desenvolv
vimento dee
produtoos, ganhanddo uma vanttagem comp
petitiva com
m relação aoos seus conccorrentes noo
mesmoo mercado;
i
iv.
Gerou a obrigaçãoo de a PGI realizar a OPA,
O
nos teermos e conndições apllicáveis aoss
acionistas vendedoores, considderando serr a Compannhia listada no Novo Mercado,
M
o
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que garrante o receebimento, poor parte doss acionistas minoritárioos, de um ta
ag along dee
100%;
v. O simpples fato de o acionistaa minoritáriio poder esccolher entree vender as suas açõess
na OPA
A a um prêm
mio represeentativo de 100%
1
por ação
a
e perm
manecer na Companhia,
C
,
por si só
s já represeenta um bennefício. O faato de tal accionista deciidir não alieenar as suass
ações na
n OPA é frruto de sua própria
p
esco
olha, tendo sido, contuudo, o beneffício efetivoo
a ele oferecido. Nesse
N
sentiddo, cita a manifestação
m
o do gerentee da GEA-3
3 aposta noo
O Nº 11/20115 – CVM/S
SEP/GEA-3
3.
MEMO
i) See as despessas tivessem
m sido pagas diretamen
nte pelos accionistas vendedores, estes
e
teriam
m
arrcado indiviidualmente com o ônuss de um ben
nefício que foi
f estendiddo a todos os acionistass
daa Companhhia, o que violaria o traatamento issonômico doos acionistaas, o que nãão pode serr
addmitido;
j) A
Ao contrárioo do que faz
fa crer a analista
a
da SEP (item
m 40 do rellatório de análise),
a
ass
deespesas da operação
o
naada têm a veer com os cu
ustos da OP
PA, que estãão sendo inttegralmentee
arrcados pela ofertante (P
PGI);
k) Poor sua vez, os bônus extraordinár
e
rios pagos pela Comppanhia a detterminados diretores e
fuuncionários relevantes tinham porr objetivo permitir
p
quee eles estiveessem “(...)) alinhadoss
coom o intereesse da Com
mpanhia na reestrutura
ação/reorgaanização soocietária qu
ue culminouu
coom a alienaação do controle acionáário da Com
mpanhia e, ao
a mesmo ttempo, perm
manecessem
m
attuando na Companhiaa após a def
efinição da Operação. Além dissoo, era de in
nteresse daa
C
Companhia
reconhecerr a continnuidade e qualidade dos serviços presta
ados peloss
Beneficiárioss à Compannhia”;
l) A
Além disso, o Conselho de Administração, em
m reunião reaalizada em 009.06.14, ap
provou, porr
m
maioria
dos presentes,
p
o montante do bônus extraordinár
e
rio a ser paggo a cada beneficiário,,
quue, somadoo à remuneeração anuaal dos admiinistradoress no ano dee 2014, lim
mitou-se aoo
m
montante
gloobal aprovaddo na Assem
mbleia Geraal Ordináriaa realizada eem 01.04.14
4.

54.
Por fim, a Providênncia requer a reconsid
deração do entendimennto da SEP
P quanto à
irregularidade no paggamento, pela Companhhia, das desspesas da operação
o
dee alienação de controlee
neste proccesso menccionadas. Não
N sendo feita a recconsideração, requer o envio do
o pleito aoo
Colegiado desta CVM
M com caráteer de recursso.
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VII– Da nova
n
manifeestação da SEP

A analistaa da SEP manifestoum
-se novameente por meeio do RA
A/CVM/SEP
P/GEA-3/Nºº
55.
e
anteriormennte e que basearam
b
a
37/15 (fls.. 543-548), onde reiteera as concclusões já externadas
decisão finnal da SEP em
e considerrar irregularr a imputação de pagam
mento das ddespesas de operação à
Companhiaa.
56.
u turno, a analista
a
resssaltou que, diante doss
Quanto aoos bônus exxtraordináriios, por seu
novos arguumentos appresentados pela Comppanhia, não
o se pode necessariam
n
mente conclu
uir que seuu
único objeetivo foi, dee fato, inceentivar os seus
s
beneficiários a see comprom
meterem com
m a melhorr
condução da operação, que era precipualm
mente de intteresse dos acionistas controladorres. Assim,,
entende acceitável quue o objetiivo princippal dos bô
ônus extraoordinários eera: (i) recconhecer a
continuidade e qualiddade dos serviços
s
prestados pellos seus beeneficiárioss; e (ii) inccentivar oss
beneficiáriios a permannecerem na Companhiaa depois do fechamentoo da operaçção.
57.
Nesse senntido, a annalista entennde que, a exemplo dos
d contrattos com os assessoress
externos, as
a despesas com os bôônus extraorrdinários po
oderiam serr imputadass à Compan
nhia, porém
m
nunca desccontados doo preço a serr pago aos acionistas
a
minoritários
m
na OPA.
58.
Mais umaa vez, o geerente da GEA-3
G
se opõe à deecisão da aanalista pelo
os mesmoss
fundamenttos já externnados anterriormente. Na
N sua visãão, o pagam
mento pela C
Companhia dos gastoss
com assesssores e bônnus extraorddinários aoss administraadores foi regular.
r
Meesmo assim
m, o gerentee
tece algunss comentáriios adicionaais que resuumo a seguiir (memoraando nº 19/22015-CVM//SEP/GEA-3, às fls. 5449-550):
a) O direito dee venda connjunta (tag along)
a
alinh
ha interessees de controladores e minoritários,
m
,
o que é exaatamente um
m dos principais motiv
vos para essse direito exxistir. Se tod
dos vão serr
p
potencialme
ente beneficciados, não há porque o custo corrrespondentte ser alocad
do para unss
e detrimeento de outrros. O beneefício aos minoritários
em
m
s que aderirrem à ofertta só existee
p
porque
houuve um cussto envolvido na operração que deveria
d
serr arcado po
or todos oss
b
beneficiado
os;
b) Q
Quanto ao poder de decisão
d
do acionista
a
co
ontrolador, este
e é um aatributo ineerente à suaa
c
condição,
c
conforme
prrevisão do art. 115 daa Lei nº 6.4404/76. É taambém por isso que o
c
controlador
r está sujeito a responssabilidades adicionais em relação aos outros acionistas,,
m não siignifica quee as decisõões tomadas por ele em
mas
e potenciial benefício de todoss
t
tenham
quee ser por ele suportadass isoladamen
nte;
c) A frustraçãoo de alguns acionistas que, eventu
ualmente, nãão concordaassem com a alienaçãoo
d controlee e tivessem
de
m que ver a Companh
hia arcar coom alguns custos da operação é
n
normal
e faaz parte da lógica
l
das sociedades anônimas.
a
N são raraas as decisõ
Não
ões tomadass
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ppor adminisstradores seem a interveenção diretaa dos acioniistas, assim como muittas decisõess
s tomadaas por maiooria e não por
são
p unanimidade, o quue faz com que algunss acionistass
a
acabem
fruustrados porr tais delibberações. Caso
C
concorrdássemos qque os acio
onistas nãoo
d
deveriam
arrcar com oss custos dass decisões que
q não concordam, o pprocesso dee tomada dee
d
decisão
seriia muito maais complexo e paralisaante para as companhiaas;
d) N
Numa persppectiva ex ante
a
— ou seja, antes que se saibba se o esforço de vend
da resultaráá
o não em uma
ou
u
OPA e a que preçço —, os miinoritários ficariam
f
na posição dee free riderss
d esforçoos custeadoos pelo conntrolador. No
dos
N limite, a dependeer do custo
o, talvez o
c
controlador
r não se disppusesse a leevar adiantee esses esforrços, possivvelmente accarretando a
p
perda
de opportunidadees não só de
d seu próp
prio interessse, mas tam
mbém do in
nteresse doss
m
minoritários
s que eventuualmente addeririam à oferta;
o
e) E pior: se a companhiaa não tivessee um contro
olador definnido? Caso uum terceiro formulassee
o
oferta
para aquisição de seu conntrole acionário, os adm
ministradorres poderiam
m contratarr
a
assessores
p
para
analisaar a oferta? Se contrataassem, aqueeles acionistas que eveentualmentee
r
rejeitassem
a oferta pooderiam ser exonerados dos custoos desses assessores, su
upondo quee
i
isso
fosse operacionalm
o
mente viáveel? Nesse caaso, acionistas que deseejassem adeerir à ofertaa
p
poderiam
seer dissuadiddos de fazê--lo apenas pelo
p receio da
d decisão ddos outros acionistas
a
e
d custos que
dos
q consequuentementee lhes poderriam ser imp
mpostos. Ou seja, uma vez
v mais see
c
criariam
inccentivos disstorcidos cappazes de im
mpedir uma oferta
o
de innteresse da maioria;
m
f) N
Nenhum deesses dilemaas existe, porém,
p
se, seguindo-se
s
e o regime ggeral da leii societária,,
f assumiddo que, na falta
for
f
de inceentivos econômicos paarticulares eem jogo, a decisão
d
doss
a
administrad
dores e da maioria
m
dos acionistas traduz
t
o interesse sociaal e, portantto, deva serr
13
c
custeada
peela companhhia ;
g) T
Também caabe ressaltaar a existênncia de situaações em que
q essa meesma lógicaa — isto é,,
p
potenciais
b
benefícios
p todos os
para
o acionistass devem serr custeados ppor todos os acionistass
— favorecee iniciativass tipicamentte adotadas por minoriitários. É o caso, por exemplo,
e
dee
p
pedidos
púbblicos de prrocuração feeitos por titulares de 0,,5% do capital social. Nos
N termoss
d art. 32 da
do
d Instruçãoo CVM nº 481/09,
4
as despesas
d
inccorridas porr tais acioniistas são aoo
m
menos
50%
% reembolsááveis pela companhia, ainda quee a propostta seja rejeeitada. E see
f
forem
aceittas, mesmo que não peela unanim
midade dos acionistas,
a
eelas são inttegralmentee
r
reembolsáv
veis;

13

O Gerentee cita ainda coomo exemplo uma operaçãão de incorporração, que em
m muitos aspecctos seria eco
onomicamentee
similar a um
ma aquisição de
d controle e na qual as coompanhias tam
mbém usualm
mente contrataam assessores financeiros e
legais. Ressaalta que, por força
f
do art. 122, VIII, da Lei
L nº 6.404/7
76, a questão deverá
d
ser deccidida em assembleia gerall
na qual o acionista controolador terá o voto
v
decisivo,, mas nem po
or isso se costtuma cogitar qque ele deva arcar sozinhoo
com os custoos desses assesssores.
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h) O
Os outros custos
c
envoolvidos na operação,
o
como bônuss de retençãão a adminiistradores e
d
despesas
anntitruste, podem ser asssumidos porr qualquer das
d partes eenvolvidas na
n operaçãoo
(
(adquirente
uportar tais custos é inncluída no processo
p
dee
s ou alienanntes). A deecisão de su
n
negociação
e refletida no valor paago pela aqu
uisição das ações. Portanto, não caabe à CVM
M
s sobreporr à decisão tomada por negociação voluntária entre as parrtes.
se
59.
Por sua vez, o Superrintendente da SEP prroferiu novoo Despachoo concordan
ndo com ass
ndo o entendimento dde que a im
mputação à
conclusõess expostas pela analista e, portannto, manten
Companhiaa das despesas relacionnadas com a operação de
d alienaçãoo de controlle foi irregu
ular.
É o relatório.

Voto

1.
No caso concreto,
c
a questão quee se colocaa é se as despesas com
m assessoress externos e
bônus de retenção
r
dee certos adm
ministradorees e funcion
nários tidoss como releevantes, relaacionados à
alienação do controlee acionário da Providdência para a PGI, noo montante aproximad
do de R$199
milhões, pooderiam serr imputadass à Companhhia. Mais além, discutee-se se tais despesas po
oderiam serr
arcadas dirretamente pelos
p
acioniistas minoritários que aderirem à OPA por alienação de
d controle,,
através do abatimentoo do preço de
d aquisiçãoo das açõess pela PGI, do valor dee R$9,75 paara R$9,55,,
replicando o acordadoo com os antigos acioniistas controladores14.

2.
Em linhass gerais, a Providência
P
a defende que
q o pagam
mento das rreferidas deespesas porr
C
seria totaalmente justificável e legítimo, consideranddo que os assessoress
parte da Companhia
externos fooram efetivamente conntratados paara analisar diversas poossibilidadees de reestru
uturação daa
Providênciia, incluinddo mas não se limitanddo a uma alienação
a
d seu contrrole acionário que, aoo
do
final, benneficiou a generalidadde de seuus acionistaas e não somente oos antigos acionistass
controladoores. A seu ver,
v admitirr que as desspesas sejam
m pagas dirretamente pelos antigoss acionistass
controladoores significa imputar a eles o ônuss de um ben
nefício que foi
f estendiddo a todos os acionistass
da Compannhia, o que violaria o trratamento issonômico dos
d acionistaas, o que nãão pode ser admitido.

14

Segundo innformado pelaa própria Com
mpanhia e expoosto no relatório a este votoo, o contrato dde compra e veenda de açõess
entre a PGI e os acionistass vendedores previa
p
a possibbilidade de alteração do vallor de R$9,755 por ação em “decorrênciaa
de variação do caixa da Providência
P
c
com
despesass da Operação
o e com pagaamento ou decclaração de dividendos
d
ouu
juros sobre capital
c
próprioo pela Compaanhia em beneefícios dos Aciionistas Venddedores”. Assiim, antes do fechamento
fe
daa
operação, quue ocorreu em 11.06.14, e coom o aval doss acionistas veendedores, foi deduzido daqquele valor o equivalente
e
àss
despesas efettuadas durantee o processo de
d planejamennto e estruturaação da operaação com assessores e que representaram
r
m
uma reduçãoo efetiva do caaixa da Compaanhia, ajustanddo-se o valor para
p R$9,55 por
p ação.
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3.
Quanto aos bônus extraordinár
e
rios, a Com
mpanhia destaca
d
que tinham po
or objetivoo
permitir que
q
determ
minados dirretores e funcionário
os relevanttes permannecessem atuando
a
naa
Providênciia após a definição da operaçãão, observaando que era
e de inteeresse da Companhia
C
a
reconhecerr a continuuidade e quualidade doos serviços por eles prestados.
p
Ressalta aiinda que o
Conselho de
d Administração, em reunião
r
realizada em 09.06.14,
0
approvou, por maioria doss presentes,,
o montantee do bônuss extraordinnário a ser pago a cad
da beneficiáário, que, soomado à reemuneraçãoo
anual dos administrad
a
dores no anoo de 2014, limitou-se ao montantte global approvado na Assembleia
A
a
Geral Ordiinária realizzada em 01.004.14.
4.
Por sua veez, a SEP entende
e
quee a imputaçção das desspesas à Coompanhia fo
oi irregular,,
tendo em vista
v
que a alienação do
d controle acionário da
d Providênncia não poode ser conssiderada dee
interesse da
d coletividdade de seuus acionistaas, e sim precipuamen
p
nte de inteeresse de seeus antigoss
controladoores. A seu ver,
v a contrratação da Lazard
L
e do Pinheiro Neto
N
tinha ddesde o iníciio o escopoo
de assessorrar os antiggos acionistas controladdores na aliienação de controle daa Providênccia, de sortee
que não pooderiam os custos
c
relatiivos a tais contratos
c
terrem sido im
mputados à C
Companhia.
5.
Quanto aos custos referentes aos contrattos celebraados com a WC e o Consultorr
Colombianno, entretannto, a SEP
P concluiu que poderriam ser im
mputados taanto à PGII quanto à
Companhiaa, tendo em
e vista que:
q
(i) abbrangem asssessoria juurídica relativa à su
ubmissão e
acompanhaamento do processo relativo
r
à operação
o
ju
unto às auttoridades anntitrustes dos
d Estadoss
Unidos e da
d Colômbbia; e (ii) o cumprimeento da regu
ulamentação antitrustee se tornou necessárioo
devido às atividades exercidas
e
p
pela
PGI neessas jurisdiições, mas, ainda assim
m, foi essen
ncial para a
continuidade dos negóócios da Coompanhia. Por
P outro laado, a área técnica resssalvou que tais custoss
mputados aoos seus acioonistas min
noritários, ou
o mesmo aos antigoss acionistass
não poderiiam ser im
controladoores, por meeio de abatim
mento no prreço pago pela
p PGI, coomo propostto no caso concreto.
c
O
mesmo racciocínio se aplicaria
a
às despesas reeferentes à concessão
c
d bônus eextraordinárrios a certoss
dos
administradores e funcionários, se
s consideraado que seu objetivo prrincipal era a operação continuadaa
da Compannhia, como defendido.

6.
De início, creio impportante sallientar que, no caso concreto, a discussão
o acerca daa
m
s da Comppanhia, porr meio doo
imputação das referridas despeesas aos accionistas minoritários
abatimentoo do preço de
d aquisiçãoo de suas açções na OP
PA, perdeu o seu objetoo, pelas razzões adiantee
expostas.
Segundo o Edital da OPA,
O
o acioonista mino
oritário da Providência
P
poderia, ao
o seu livre e
7.
exclusivo critério, optar por alieenar suas açções pelo “Preço
“
da Oferta”,
O
quee replicava os mesmoss
termos e condições
c
o
oferecidos
a antigos acionistas controladoores da Com
aos
mpanhia, ou
u aliená-lass
pelo “Preço Alternativvo”, corresppondente a R$9,05, a ser
s pago em
m dinheiro à vista. Noss termos doo
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Edital, o “Preço
“
da Oferta”
O
eraa composto por parcellas15, dentree as quais o denominaado “Preçoo
Adicional””, consistennte em R$0,19599 porr ação, atuaalizado pelaa Taxa Seliic, que seria pago aoss
acionistas somente naa hipótese de
d a CVM considerar
c
que
q o pagam
mento das rreferidas deespesas pelaa
Companhiaa fora irreggular. Por suua vez, ao optar
o
pelo “Preço
“
Alterrnativo”, o acionista não faria juss
ao recebim
mento de quaalquer pagaamento posterior, em esspecial ao alludido “Preeço Adicion
nal”.
8.
Ocorre quue, segundo Fato Relevvante publiccado pela Companhia
C
em 13.10.1
15, nenhum
m
o
em aliienar suas ações
a
pelo “Preço
“
da Oferta”, de soorte que toddas as açõess adquiridass
acionista optou
no âmbito da OPA o foram
f
pelo “Preço
“
Alteernativo”, no
os termos previstos no respectivo Edital.
9.
Além dissso, de acorddo com os Fatos
F
Relevaantes publiccados em 30.10 e 10.11.15, tendoo
em vista que após o leilão da
d OPA rem
manesceram
m em circuulação açõões represen
ntativas dee
aproximaddamente 0,447% do cappital social da Compaanhia, foi deliberado
d
em Assemb
bleia Gerall
Extraordinnária o resgaate dessas ações, nos teermos do artt. 4º, §5º daa Lei nº 6.4004/76. Em linha
l
com o
Edital da OPA, foi estabelecido
e
o que o ressgate dar-see-ia pelo “P
Preço da O
Oferta” ou pelo
p
“Preçoo
Alternativoo”, a critériio do acionnista, que deeveria se manifestar
m
atté 09.11.15. Novamente, nenhum
m
acionista optou
o
por receber
r
o “Preço da Oferta”,
O
isto
o é, as ações foram reesgatadas pelo
p
“Preçoo
Alternativoo”, sendo ainda
a
estabeelecido que, quanto ao
os acionistaas cujos caddastros não estivessem
m
atualizadoss, seria tam
mbém pago o “Preço Alternativo”,
A
, a ficar deppositado noo Banco Braadesco paraa
retirada.
10.
Consideraando, portannto, que nennhum acion
nista minoriitário recebeerá pelas su
uas ações o
“Preço da Oferta”, a discussão acerca
a
do pagamento ou
o não do “Preço
“
Adiccional” careece no casoo
concreto de
d qualquer utilidade. Não obstannte isso, enttendo que remanesce
r
a discussão
o acerca daa
imputação à Companhhia dos gasttos ora quesstionados.
11.
A começaar pelos conntratos celeebrados com
m a Lazardd e o Pinheeiro Neto, que
q somam
m
cerca de R$15
R
milhõees, entendo que a quesstão de quee se cuida perpassa,
p
naa verdade, pela
p
análisee
dos serviçoos que foram
m efetivameente por eles prestados.
15

Compostoo por (i) Parceela Livre: corrresponde ao montante de R$7,35681 por
p ação, o quual será pago em dinheiro,,
atualizado peela variação do
d índice refeerencial do Sisstema Especiaal de Liquidaação e de Custódia (“Taxa SELIC”), em
m
moeda correente nacionall, no ambiente da BM&F
FBOVESPA, na Data de Liquidação; (ii) Parcela em Escrow::
corresponde ao montante de R$0,322773 por ação, depositado
d
nu
uma conta esccrow para garantir a impleementação dee
determinadass obrigações de
d indenizaçãoo dos Acionisstas Vendedorres em relaçãoo à Ofertante, nos termos do
o Contrato dee
Compra e Venda.
V
No caaso de tais obbrigações nãoo serem deviidas, a Parcella em Escrow
w deverá ser liberada aoss
Acionistas Vendedores
V
e ao acionista que
q optar peloo Preço da Oferta;
O
(iii) Vaalor Retido – Holdback: co
orresponde aoo
montante de R$1,87447 por
p ação, o quual será pago aos acionistass que aderiram
m à Oferta e qque optaram pelo
p
Preço daa
Oferta, propoorcionalmentee, quando e se
s o Valor Reetido for pago
o aos Acionisstas Vendedorres (o valor é retido comoo
garantia e únnica fonte de pagamento
p
dass obrigações de
d indenização
o em relação às
à Demandas Fiscais Especciais). O valorr
estará sujeitoo ao acréscim
mo de juros à taxa fixa de 9,5%
9
ao ano; e (iv) Preço Adicional: coorresponde ao
o montante dee
R$0,19599 por
p ação, atuaalizado pela Taxa Selic, o qual
q
será pago
o aos acionistas que aderiraam à Oferta e que optaram
m
pelo Preço daa Oferta, na hipótese
h
de a SEP
S proferir decisão,
d
a quall deverá ser coonfirmada pello Colegiado, no sentido dee
considerar quue o pagamennto das despesaas da operaçãoo pela Compaanhia foi irreguular.
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1
12.
Instada peela CVM, a Companhiaa informou16
que a Lazzard, no perríodo de maarço a julhoo
de 2013, discutiu com
c
os addministradoores da Prrovidência “determinaadas alterrnativas dee
transação”
”, tendo a Companhiaa então deccidido pela estruturaçãão de um “processo competitivo
c
o
privado vissando à atrração de pootenciais innvestidores (‘Processo’)”. Acrescce que, ao longo
l
dessee
Processo, a Lazard teeria apresenntado, analiisado e disscutido com
m a adminisstração da Companhia
C
a
diversas allternativas, incluindo: (i) a vendaa das operaações da Companhia nna Carolinaa do Norte,,
EUA; (ii) a combinaçção de negóócios, por meio
m
da inco
orporação de
d ações de uma conco
orrente pelaa
w on); e (iiii) a vendaa de açõess
Companhiaa, seguida de oferta pulverizadaa no mercaado (follow
existentes para
p investiidores finannceiros e/ou estratégico
os, com ou sem
s presençça industriall no Brasil.

13.
Ainda de acordo
a
com
m a Compannhia, na fasee preliminarr do Processso, a Lazard
d avaliou ass
condições de mercaddo e sugeriuu e contatoou os possív
veis candiddatos com ppotencial in
nteresse em
m
investir naa Providênccia. Nessa fase, prosssegue a Companhia, foi
f formalizzada a conttratação doo
Pinheiro Neto
N
para lhhe prestar assessoria
a
leegal no âmb
bito do Proocesso, incluuindo, entree outras, ass
seguintes atividades: elaboraçãoo e implem
mentação de
d um plaano de inceentivo e retenção dee
determinaddas pessoas--chave da Companhia,
C
de forma a mitigar o riisco de perdda de tais peessoas e, aoo
mesmo tem
mpo, incenttivá-las a colaborar
c
coom a poten
ncial transaçção; elaborração e neg
gociação dee
acordos dee confidenciialidade com
m os candiddatos selecio
onados; e appoio à Com
mpanhia no contexto
c
doo
processo de
d due diligeence.
14.
Em vista das
d informaações prestaadas pela Co
ompanhia, a SEP requeereu à Lazarrd17 o envioo
da documeentação quee comprovassse a prestaação dos serrviços descrritos pela C
Companhia, solicitaçãoo
essa que fooi atendida com
c
a apressentação dos documenttos anexos às
à fls. 206 a 500.
15.
A meu sentir, a partiir da análisse dos docu
umentos envviados pela Lazard, nãão há comoo
concluir diiferentemennte da SEP, no sentido de que eless são consisttentes apennas com a asssessoria dee
uma operaação de aliennação de coontrole. Em
m que pese a alegação da
d Companhhia de que a assessoriaa
prestada abrangeu
a
taambém outrras estratéggias, não fo
oi apresentaada qualquuer documentação quee
suporte tal afirmativa..
Vale dizerr, não obstaante o contrrato celebraado com a Lazard
L
em 21.02.13, ao
a definir a
16.
d assessorria, incluíssse outras allternativas além da allienação doo
“Transaçãoo Financeirra” objeto de
controle accionário daa Providênccia, é certoo que a asssessoria preestada pela Lazard vo
oltou-se porr
completo para
p
esta últtima alternaativa, incluiindo a captaação de poteenciais interressados em
m adquirir o
bloco de controle,
c
coomo demonnstra especcialmente ass “Cartas de
d Processoo” encamin
nhadas pelaa
Lazard em
m junho de 2013, no âmbito
â
da primeira
p
fasse do Proceesso, então denominad
do “Projetoo
Bossa Novva” (fls. 2677 a 286). A partir
p
da annálise da doccumentaçãoo apresentadda pela Lazaard, parece-me que o escopo
e
dos trabalhos por
p ela deseenvolvidos foi essenciaalmente a pprestação dee assessoriaa
no âmbito do aludido Projeto, parra fins da allienação do controle accionário da C
Companhiaa.
16
17

Item 11 daa RA/SEP/GEA
A-3/nº 22/15 (fls. 518 a 5233).
OFÍCIO/C
CVM/SEP/GEA
A-3/Nº 46/15 (fls. 204 e 2005).
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17.
Também é certo que a transaçãoo de alienaçção de contrrole é precippualmente de
d interessee
dos acioniistas controoladores, ainnda que inndiretamentee possa benneficiar os demais accionistas daa
Companhiaa. Ora, os benefícios a que se refere a Prrovidência, consistentees no acessso a novoss
mercados, ganhos de sinergia ettc., são inerrentes a essse tipo de trransação e não devem
m, por si só,,
justificar a imputação dos custos do processoo aos acioniistas minoriitários.
Além dissso, a afirmaação de quee os acionistas minoritáários tambéém foram beneficiadoss
18.
m juízo de valor
v
que engloba
e
outrros fatores não considerados pelaa
com a trannsação perpassa por um
Companhiaa, tais comoo a intençãoo do novo controlador
c
em cancelaar o registroo de compaanhia abertaa
da Providêência, a parrtir da realizzação de OP
PA unificad
da. O Editaal da OPA pprevia ainda que, casoo
não alcançado o quoruum previstoo na regulam
mentação paara o cancellamento do registro, a Providência
P
a
manteria o seu registrro como coompanhia abberta, porém
m não mais teria os seeus valores mobiliárioss
listados noo segmento especial
e
de listagem daa BM&FBO
OVESPA doo Novo Merrcado (item 1.3.1)18.
19.
Nesse ponnto, vale deestacar que a OPA deestinava-se à aquisiçãoo de 23.153
3.763 açõess
ordinárias de emissão da Coompanhia, tendo ao final sidoo adquiridaas 22.772.9
948 ações,,
19
9
corresponddente a 98% das açõões objeto da oferta , percentuual esse baastante sign
nificativo a
evidenciar que, na avaaliação dos acionistas minoritários
m
s, a melhor opção
o
era a saída da Co
ompanhia.
20.
Por sua vez,
v
entenddo que o fato de seer concedidda aos acioonistas min
noritários a
possibilidaade de aliennarem suas ações peloo mesmo prreço e nas mesmas
m
conndições doss acionistass
controladoores (tag along de 1000%) iguallmente não
o justifica a imputaçãão a eles dos custoss
relacionadoos à transaação de alienação do controle. Tal benefíício, em veerdade, é derivado
d
dee
exigência do Regulaamento doo Novo Mercado,
M
seegmento daa BM&FBO
OVESPA na qual a
m dúvidas constituiu em um faator primorrdial na decisão
d
doss
Providênciia era listaada, e sem
investidorees quando da
d aquisiçãão das ações de emissãão da Com
mpanhia. Certamente o investidor,,
quando opta por invesstir em açõees de companhias listaadas no Novvo Mercado, o faz em decorrência
d
a
do padrãoo de governnança corpporativa differenciado, à medida que essas companhias adotam,,
voluntariam
mente, prátiicas de govvernança corrporativa ad
dicionais àss que são exxigidas pelaa legislaçãoo
brasileira, resultando na adoção de um conjjunto de reg
gras societáárias que am
mpliam os direitos
d
doss
acionistas, além da adoção
a
de uma políticca de divullgação de informaçõe
i
es mais tran
nsparente e
20
abrangentee .
21.
No caso concreto,
c
frrise-se aindaa que, como já expostto supra, neenhum acio
onista optouu
por alienar suas ações pelo “P
Preço da Oferta”, que replicava os mesmos termos e condiçõess
18

Segundo disposto
d
no iteem 1.4 do Edital, em funçãão do percentu
ual de ações da
d OPA e do percentual dee ações detidoo
pela Ofertantte, era muito provável
p
que,, após a ofertaa, restasse imp
possível o cum
mprimento da exigência preevista no item
m
3.1(vi) do Reegulamento dee Listagem doo Novo Mercaado, de sorte que
q a saída doo Novo Mercaado seria legítima uma vezz
que a Comppanhia, por raazões alheias à sua vontadde, ficaria im
mpossibilitada de cumprir com requisito
o previsto noo
Regulamentoo do Novo Meercado.
19
Informaçãoo disponível no
n site da CVM
M.
20
Vide inform
mações constaantes do site da
d BM&FBovvespa.
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oferecidos aos antigoos acionistaas controladores da Companhia,
C
isto é, toddos eles op
ptaram porr
receber o “Preço
“
Alteernativo”, prrevisto no item
i
3.6 do Edital, corrrespondentee a R$9,05,, a ser pagoo
em dinheirro à vista.

22.
Especificaamente quaanto à conntratação do
d escritórioo de advoocacia Pinh
heiro Neto,,
corroboro o entendim
mento da SEP
S
no senntido de qu
ue envolviaa uma operração de allienação dee
P se baseouu
controle e,, deste moddo, não podderia ter os seus custoss imputadoss à Compannhia. A SEP
notadamennte nos seguuintes elemeentos: (i) o contrato
c
aprresenta com
mo “Clientess” a Compaanhia e seuss
acionistas controladorres; (ii) o escopo
e
de trrabalho só envolve
e
atividades com
muns a uma alienaçãoo
acionária; (iii) no mom
mento da asssinatura do contrato, a Lazard já havia
h
elaborrado uma ap
presentaçãoo
da Compannhia a potenciais invesstidores, incclusive tend
do encaminnhado a doiss deles umaa minuta dee
acordo de confidencia
c
alidade, quee deixaria beem claro traatar-se de allgum tipo dee venda (flss. 257-258);;
e (iv) 17 dias
d após a assinatura do contratoo com o Piinheiro Netto, foram ennviadas cin
nco cartas a
investidorees potenciaiis que começam agraddecendo o interesse
i
doos destinatáários na suaa “potenciall
aquisição do
d controle acionário da
d Companhhia” (fls. 263
3, 267, 271, 275 e 279)).
23.
A meu verr, resta clarro que à épooca da contrratação do Pinheiro
P
Neeto já se afig
gurava bem
m
definido o escopo dos
d trabalhos desenvoolvidos pella Lazard, de sorte qque, naturaalmente, ass
assessoriass deveriam estar alinhhadas com relação
r
à potencial
p
aliienação do controle accionário daa
Companhiaa. É o que aponta,
a
incluusive, os eleementos constantes dos autos e cittados pela SEP
S em suaa
manifestaçção.
mento da SEP
S
quantoo à possibbilidade de imputar à
24.
Também corroboro o entendim
Consultor Colombiano,
C
,
Companhiaa os custos decorrentees dos contrratos celebrados com a WC e o C
bem comoo da conceessão dos bônus
b
extraaordinários, ao admitiir que não tenham po
or objetivoo
exclusivam
mente a impplementaçãão da operaação de alieenação de controle, estando relaacionados à
continuidade dos negóócios da Coompanhia. No
N entanto, ao contrárioo da área téccnica, enten
ndo que taiss
custos poddem sim ser descontadoos do preço de aquisiçãão das açõess pela PGI, como ora proposto,
p
naa
medida em
m que repressentam umaa redução efetiva
e
do caaixa da Com
mpanhia, juustificando, nos termoss
21
previamentte acordadoos entre os acionistas vendedores
v
e a PGI , sua deduçãão do valor a ser pagoo
por ação.
25.
Quanto àss demais questões
q
objjeto das reclamações realizadas pelos conselheiros daa
Providênciia e que evventualmennte possam caracterizaar infração à Lei nº 66.404/76, en
ntendo quee
compete à SEP a sua apuração
a
e, conforme o caso, a im
mputação dass respectivaas responsab
bilidades.

21

Vide item 17 do relatóriio a este voto.
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26.
Isto posto, voto pelo indeferimennto do recurrso apresentado pela Providência e, portanto,,
pela manuttenção do entendiment
e
to da SEP, nos
n estritos termos de sua análise,, ressalvado
o o dispostoo
no item 244 acima.

É o meu vooto.
Rio de Janeiro,
J
19 de
d janeiro 2016.
2

Original assinado por
O
ROBERTO TADEU ANTTUNES FERN
NANDES
DIRETOR-R
RELATOR
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