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Esse é o Momento B3 do dia 02 de junho de 2022, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas
negociadas na B3! Atualização constante durante o pregão.

? Eventos do dia na B3
? Proventos
Data “Com” – nenhuma ação negociada como data “Com”…
Data “Ex” – Bradesco (BBDC), BRB Banco (BSLI) ações negociadas como data “Ex”…
Pagamento – nenhum pagamento agendado para hoje…

? Confira os destaques corporativos de hoje ?
Dasa (DASA3)
A Dasa anunciou a compra do laboratório Lustosa, que tem 26 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Saiba mais…
Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)
A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) reafirmou os ratings em escala global e nacional da Eletrobras. Saiba
mais…
GPA (PCAR3)
O conselho de administração do GPA decidiu pela adesão do GPA ao plano de recompra de sua controlada colombiana
Éxito. Saiba mais…
Inter (BIDI11)
O Banco Inter informou que o Banco Central do Brasil homologou os atos societários da assembleia geral extraordinária (AGE)
realizada no último dia 12 de maio. Saiba mais…
Petrobras (PETR3/PETR4)
A Petrobras assinou contrato para a compra da participação da Edison S.p.A. (50%) na sociedade Ibiritermo pelo preço de R$
1,00, em cumprimento ao Contrato de Conversão de Energia (ECC – Energy Conversion Contract), firmado em 21/06/2002 com a
Ibiritermo. Saiba mais…
Viveo (VVEO3)
A CM Hospitalar – Viveo concluiu a compra da Profarma Specialty. Saiba mais…

? Divulgação de Dividendos ?
Nenhuma notícia até o momento…

? Participação Acionária ?
Alper (APER3)
AAlper recebeu correspondência enviada pelo acionista Itaú DTVM informando que a soma de ações e de outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, detidos pelo conjunto de fundos de investimento
geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de administração de recursos de terceiros (asset management) atingiu
5,838% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, totalizando 889.300 ações em 30/05/2022. Saiba mais…
A Alper informa que a correspondência recebida pelo Itaú DTVM se refere exclusivamente ao CAAS MULT Fundo de Investimento
Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior. Saiba mais…
Brmalls (BRML3)
A brMaIIs recebeu, a correspondência da SPX Investimentos, que indica que possuem, em conjunto (ações ordinárias de emissão
da Companhia, instrumentos financeiros com previsão de liquidação física, referenciados em ações ordinárias da companhia e
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mediante posição tomadora de aluguel) aproximadamente 7,64% do Capital Social da Companhia. Saiba mais…
Petz (PETZ3)
A Petz recebeu correspondência encaminhada por Wasatch, na qualidade de administrador de investimentos, informando que,
sua participação acionária atingiu aproximadamente 4,99% do capital social da companhia, totalizando, de forma agregada,
22.991.959 ações ordinárias. Saiba mais…
Rossi (RSID3)
A Rossi recebeu, comunicado de seu acionista BPS Capital Participações Societárias S.A. informando que, sua participação
acionária na Companhia passou de 2.844.648 ações ordinárias para 1.842.663 ações ordinárias, representando 9,20% do total
de ações da Companhia. Saiba mais…
 Totvs (TOTS3)
A Totvs recebeu, correspondência do GIC Private Limited, na qualidade de representante do Governo e da Autoridade Monetária
de Singapura (Government of Singapore e Monetary Authority of Singapore). Saiba mais…
Track & Field (TFCO3)
A Track&Field comunica que os Fundos de Investimento geridos pela Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda.
passaram  a  deter  3.076.11  ações  preferenciais,  correspondente  à  4,27%  das  ações  preferenciais  emitidas  pela
Companhia. Saiba mais…
Vibra Energia (VBBR3)
A Vibra Energia recebeu correspondência informando que fundos e veículos de investimentos sob a gestão da GIC Private
Limited reduziu a sua participação acionária relevante para abaixo de 5,0%, passando a deter, nesta data, o total de 58.153.267
ações ordinárias de emissão da Companhia, representando aproximadamente, 4,992% do seu capital social.
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