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Minoritários pedem apoio à reforma do
Novo Mercado
Coluna do Broad
04 Junho 2017 | 11h02

Investidores têm realizado uma ofensiva para pressionar as empresas a darem o aval para a reforma do Novo
Mercado e do Nível 2, segmentos de governança corporativa da B3. Além do BNDESPar, que já enviou cartas às
empresas onde tem investimentos, a Amec – associação que representa acionistas minoritários com aportes no
mercado de ações, os quais somam R$ 400 bilhões – enviou mais de 170 cartas às companhias.
Equilíbrio
No documento, assinado pelo presidente da entidade, Mauro Cunha, a associação “roga para que as empresas
manifestem seu voto favorável”. A entidade, que tem entre seus associados fundos de investimento e de private
equity, diz ainda que a reforma não gera custos adicionais para as empresas e que é balanceada e focada em
questões fundamentais para a evolução do segmento. O fundo Aberdeen também teria enviado carta para as
empresas, nas quais mantém investimento solicitando a chancela para as mudanças.
Pressão
O momento é de fazer pressão para que aprovem a reforma, já que no passado as tentativas de modernização do
segmento foram barradas pelas empresas. A dificuldade é que a aprovação das mudanças precisa do “sim” de ao
menos dois terços das companhias hoje listadas.
Siga a @colunadobroad no Twitter
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Gas Natural Serviços investirá R$ 43 mi
neste ano e mira expansão de 180%
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A Gas Natural Serviços, do grupo espanhol Gas Natural Fenosa, vai investir R$ 43 milhões este ano na
infraestrutura e desenvolvimento de projetos de soluções energéticas para os mercados do Rio de Janeiro e São
Paulo. A empresa espera crescimento de 180% em 2017, ampliando sua presença junto a clientes industriais,
comerciais e do setor imobiliário. Do volume a ser investido, R$ 27 milhões serão para geração e cogeração de
energia; R$ 17 milhões para serviços de climatização, aquecimento de água, vapor, iluminação de LED e eficiência
energética.
Siga a @colunadobroad no Twitter
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