CREMER S.A.
CNPJ nº 82.641.325/0001-18
NIRE 42300016438
CVM 02014-1
Companhia Aberta
(“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de maio de 2014
Data, Hora e Local: 12 de maio de 2014, às 09h00m, reunidos por conferência telefônica, nos
termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia.
Mesa: Luiz Serafim Spinola Santos, Presidente; Joseane Correia, Secretária.
Convocação e Presença: presentes os Srs Luiz Serafim Spinola Santos, Luiz Cláudio Salgueiro
Galeazzi e Marcus Robertson Paiva, membros independentes do conselho de administração da
Companhia. O presidente da mesa registrou a ausência dos conselheiros Alexandre Tadao Amoroso
Suguita, Guilherme Bomeny Espallargas, José Alexandre Carneiro Borges e Philip Vincent Reade,
devidamente justificadas ao conselho e à Companhia, em decorrência de impedimento para
participar das discussões e deliberações acerca da matéria constante da ordem do dia, nos termos
do artigo 156 da lei nº 6.404/76, em função de serem ligados à Tarpon Gestora de Recursos S.A.
Ordem do Dia e Deliberações: em cumprimento ao estabelecido no item 4.8 do regulamento de
listagem do segmento especial de listagem do mercado de ações da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros denominado novo mercado, os membros independentes do
conselho de administração da Companhia se manifestaram a respeito da oferta pública de aquisição
de ações ordinárias de emissão da Companhia lançada por Arapaima Participações S.A. nos termos
do parecer que, rubricado pela mesa, integra a presente ata como Anexo I e ficará arquivado na sede
da Companhia.
Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata. Foi então aprovada por todos, que a assinam oportunamente.
Assinaturas:

_____________________________________
Luiz Serafim Spinola Santos
Presidente

_____________________________________
Joseane Correia
Secretária

_____________________________________
Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi

_____________________________________
Marcus Robertson Paiva

(anexo I à ata da reunião do conselho de administração realizada em 12 de maio de 2014)
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Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Cremer S.A.
Parecer do Conselho de Administração
Em cumprimento ao estabelecido no item 4.8 do regulamento de listagem do segmento especial de
listagem do mercado de ações da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
denominado novo mercado (“Regulamento do Novo Mercado”, “BM&FBOVESPA”, e “Novo
Mercado”, respectivamente), os membros independentes do conselho de administração da Cremer
S.A. (“Companhia”) apresentam seu parecer fundamentado a respeito da oferta pública de aquisição
de ações ordinárias de emissão da Companhia lançada por Arapaima Participações S.A. (“OPA” e
“Ofertante”, respectivamente) nos termos do edital publicado nas edições de 28 de abril do ‘Valor
Econômico’ e de 29 de abril do ‘Jornal de Santa Catarina’, e disponibilizado nos endereços e sites
elencados abaixo (“Edital”):
Cremer S.A.
- Companhia Rua Iguaçu, 291/363, Itoupava Seca, CEP 89030-030, Blumenau - SC
www.cremer.com.br/ri
Arapaima Participações S.A.
- Ofertante -

Banco Itaú BBA S.A.
- Instituição Intermediária -

Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, CEP 01451-011,
São Paulo - SP

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º ao 8º, 11º e 12º
andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP
www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectosto-iubb.asp

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa se Valores, Mercadorias e
Futuros

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, Bela Vista, São Paulo - SP

Praça Antonio Prado, 48, 2º andar, Centro, CEP 01010010, São Paulo - SP

Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro,
CEP 20050-006, Rio de Janeiro - RJ

www.bmfbovespa.com.br

www.cvm.gov.br
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I

Histórico

No dia 14 de março de 2014, a Companhia recebeu uma correspondência da Ofertante por meio da
qual a Ofertante:
A.

informava que
(i)

a totalidade das ações de emissão da Ofertante era detida por determinados fundos de
investimentos sob gestão discricionária da Tarpon Gestora de Recursos S.A. (“Fundos”
e “Tarpon”, respectivamente), os quais, por sua vez, eram titulares, naquela data, de
aproximadamente 71,98% do capital social da Companhia,

(ii)

os Fundos tinham a intenção de aumentar a sua participação acionária na Companhia
por meio da aquisição de ações em circulação no mercado,

(iii) em função do percentual de ações em circulação e do atual percentual de ações detido
pelos Fundos, era muito provável que tal aumento de participação acarretasse na
impossibilidade de cumprimento da exigência de manutenção de um percentual de
ações em circulação da Companhia de ao menos 25% do total de suas ações, e
consequentemente na obrigação de saída da Companhia do Novo Mercado e de
realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no artigo 47 do estatuto
social da Companhia e no item 11.2 do Regulamento do Novo Mercado,
(iv)

diante do cenário descrito na correspondência, era intenção da Ofertante formular uma
oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia na forma prevista no
artigo 47 do estatuto social da Companhia e no item 11.2 do Regulamento do Novo
Mercado, oferta esta que estaria condicionada a que o preço por ação de emissão da
Companhia apurado em conformidade com o laudo de avalição previsto no item 10.1
do Regulamento do Novo Mercado fosse igual ou inferior a R$ 17,00,

(v)

M&G Investment Management Limited, em nome de fundos de investimento detentores
de 10,93% do capital social da Companhia, havia manifestado sua intenção de alienar a
integralidade de tal participação acionária na oferta a um preço por ação não inferior a
R$ 17,00; e

B.

solicitava que a Companhia
(i)

publicasse um fato relevante a respeito da intenção da Ofertante de realizar a oferta
pública de aquisição de ações da Companhia, e

(ii)

tomasse todas as providências necessárias para possibilitar que os acionistas
deliberassem a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
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elaboração do laudo de avaliação da Companhia previsto no item 10.1 do Regulamento
do Novo Mercado, e a saída da Companhia do Novo Mercado.
Diante de tal correspondência, a administração da Companhia divulgou imediatamente, através do
sistema IPE e do seu site de RI, um fato relevante sobre o assunto que trazia, na íntegra, a
correspondência enviada pela Ofertante. O fato relevante divulgado também foi publicado nas
edições do dia 17 de março do ‘Valor Econômico’, ‘Jornal de Santa Catarina’ e do ‘Diário Oficial de
Santa Catarina’.
Dando sequência às providências a serem tomadas pela Companhia no âmbito da oferta pretendida
pela Ofertante, no dia 19 de março, o conselho de administração da Companhia aprovou (i) em
deliberação da qual somente participaram os conselheiros independentes, a lista tríplice de
empresas especializadas a ser submetida à deliberação da assembleia geral, e (ii) a convocação de
uma assembleia geral para deliberar sobre a escolha da empresa especializada responsável pela
determinação do valor econômico da Companhia para os fins do item 11.2 do Regulamento do Novo
Mercado, dentre as constantes da lista tríplice aprovada pelo conselho.
A lista tríplice era composta por Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo; tendo sido aprovada pelos acionistas, em assembleia
realizada em 04 de abril (por maioria, em deliberação da qual apenas participaram acionistas
detentores de aproximadamente 55,81% das ações em circulação), a contratação do Banco
Bradesco BBI S.A. (“Avaliador”) para elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da
Companhia pelo seu valor econômico, nos termos das seções X e XI do Regulamento do Novo
Mercado e da seção III do capítulo VII do estatuto social da Companhia (“Laudo”). A
responsabilidade pelos custos de elaboração do Laudo foi integralmente assumida pela Ofertante.
A Companhia contratou, ainda, como assessor legal independente, para assessorá-la na avaliação
da observância dos aspectos legais e regulamentares da OPA, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
Em 16 de abril, uma nova reunião do conselho de administração foi realizada com o intuito de
deliberar a convocação de uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a saída da
Companhia do Novo Mercado, condicionada à realização e conclusão, pela Ofertante, da OPA.
Aprovada pelo conselho a convocação, a assembleia foi convocada pela Companhia para se realizar
às 11h de 19 de maio.
Transcorridos aproximadamente 03 semanas de sua contratação, no dia 25 de abril o Avaliador
concluiu e entregou à Companhia o Laudo, que foi prontamente divulgado ao mercado pela
Companhia mediante divulgação de fato relevante disponibilizado no sistema IPE, no seu site de RI
e no portal de notícias http://www.portalneo1.net/.
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Segundo o Avaliador o valor econômico das ações de emissão da Companhia, apurado de acordo
com a metodologia do fluxo de caixa descontado (metodologia esta considerada pelo Avaliador
como a mais adequada para a apuração do valor econômico da Companhia), está situado entre
R$ 15,79 e R$ 17,36 por ação (data-base 31 de março de 2014).
Vale ressaltar que, durante a execução dos trabalhos do Avaliador, bem como quando de seu
encerramento, integrantes da diretoria da Companhia interagiram e se reuniram com os
representantes do Avaliador para discutir as metodologias e os dados e premissas utilizados na
avaliação.
Foi então que, em 28 de abril, a Ofertante publicou o Edital da OPA, através do qual, em linhas gerais,
apresentou aos demais acionistas da Companhia uma oferta pública para aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias por eles detidas por um preço por ação de R$ 17,00 (“Preço de
Aquisição”). A OPA está condicionada a não ocorrência de determinados eventos elencados pela
Ofertante no Edital e será concluída por meio de um leilão no sistema eletrônico de negociação do
segmento bovespa da BM&FBOVESPA agendado para às 16 horas do dia 28 de maio de 2014. O
Preço de Aquisição será pago à vista, em moeda corrente nacional, na data de liquidação do leilão.
II

Escopo do Parecer

Conforme determinado pelo item 4.8 do Regulamento do Novo Mercado, o conselho deverá se
manifestar: (i) sobre a conveniência e oportunidade da oferta quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) sobre as
repercussões da oferta sobre os interesses da Companhia; (iii) quanto aos planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à companhia; (iv) sobre outros pontos que considerar
pertinentes; e (v) favorável ou contrariamente à aceitação da oferta, alertando que é
responsabilidade de cada acionista a decisão final acerca da aceitação, ou não, da referida oferta.
Neste sentido, de forma a facilitar a leitura desta manifestação, suas próximas seções foram
organizadas de forma a espelhar os itens que, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado,
devem ser abordados pelo conselho.
III

Conveniência e Oportunidade da OPA

Reconhecendo que a conveniência e oportunidade da OPA estão intrinsicamente relacionadas com
o preço oferecido pelo Ofertante e com o impacto da OPA sobre a liquidez das ações de emissão da
Companhia, passamos a uma breve análise da metodologia e das premissas adotadas pelo
Avaliador, bem como da potencial redução de liquidez das ações de emissão da Companhia caso a
OPA venha a se concretizar.
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Metodologia
Para determinar o valor econômico das ações de emissão da Companhia, o Avaliador utilizou a
metodologia do fluxo de caixa descontado. Entendeu ele que tal metodologia era a mais adequada
para tal fim em razão de capturar o desempenho futuro esperado da Companhia, em linha com seu
plano de negócios.
Muito embora a eventual conveniência da aplicação de outras metodologias de avaliação, como
múltiplos de mercado e múltiplo de transações comparáveis, tenha sido discutida com
representantes do Avaliador, a conclusão dos membros independentes do conselho foi de que, em
linha com o que foi decidido pelo Avaliador em seu Laudo, a metodologia de fluxo de caixa
descontado era a mais apropriada para a apuração do valor econômico da Companhia.
Premissas
O processo de construção e validação pelo Avaliador das premissas por ele utilizadas na
determinação do valor econômico da Companhia foi explicado para os membros da administração
da Companhia, que tiveram a oportunidade de debatê-las com os representantes do Avaliador e
expor suas opiniões sobre as premissas ligadas à Companhia e seu plano de negócios.
Os membros da administração da Companhia não opinaram sobre as premissas macroeconômicas
utilizadas pelo Avaliador. Conforme política interna do Avaliador, tais premissas seguiram as
diretrizes fixadas por sua área de análise macroeconômica e validadas por seu comitê de laudo de
avaliação e fairness opinion.
Em linhas gerais, os membros independentes do conselho entendem que as premissas ligadas ao
plano de negócios da Companhia utilizadas pelo Avaliador em seu Laudo são consistentes com o
desempenho da Companhia observado nos últimos anos.
As perspectivas de médio e longo prazo da Companhia parecem ser positivas em virtude das
mudanças estruturais que a economia brasileira vem sofrendo nos últimos anos, com o sensível
incremento da penetração dos planos de saúde, melhoria da distribuição de renda, uma postura
generalizada da população em adotar a medicina preventiva como forma de evitar problemas
futuros e, principalmente, o rápido envelhecimento da população. Adicionalmente, a Companhia
tem uma forte imagem tanto junto aos profissionais de saúde como junto à população em geral,
decorrente de seus quase 80 anos de existência, com produtos de alta qualidade e uma postura
empresarial pautada pela seriedade.
No entanto, muito embora o desempenho da Companhia no longo prazo, em face dos fatores acima
descritos, possa ser mais promissor do que o constante do Laudo, entendem os membros
independentes do conselho que as premissas adotadas pelo Avaliador são apropriadas ao seu
propósito e compatíveis com a atual realidade da Companhia e do mercado.
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Por fim, cabe advertir que tanto as perspectivas de médio e longo prazo quanto as premissas
utilizadas pelo Avaliador em seu Laudo refletem estimativas e perspectivas sobre o futuro
desempenho da Companhia que estão sujeitas a riscos e incertezas relativas a negócios e aspectos
econômicos, concorrenciais e legais, e podem vir a não se concretizar ou a se provar incorretas.
Liquidez
Considerando o atual percentual de ações de emissão da Companhia detidas pelos Fundos
(aproximadamente 71,98%) e a manifestação da M&G Investment Management Limited de, em
nome de fundos de investimento por ela geridos, alienar, no âmbito da OPA, a totalidade de sua
participação na Companhia (aproximadamente 10,93%), é razoável esperar que com a realização e
conclusão da OPA pela Ofertante as ações de emissão da Companhia tenham sua liquidez
substancialmente reduzida, o que, por sua vez, pode afetar suas cotações. Embora de difícil
mensuração, há de se considerar, ainda, o efeito que a saída da Companhia do Novo Mercado,
decorrente da realização e conclusão da OPA, terá sobre a liquidez das ações de emissão da
Companhia. É provável a OPA e a saída também afetem significativamente a liquidez das ações de
emissão da Companhia, e consequente sua cotação no mercado.
Preço de Aquisição vs Preço Laudo
Valendo-se da metodologia e das premissas acima brevemente discutidas, o Avaliador apurou que
o valor econômico das ações de emissão da Companhia (data-base 31 de março de 2014) está
situado entre R$ 15,79 e R$ 17,36 por ação.
Considerando (i) que, em linhas gerais, os membros independentes do conselho entendem serem
razoáveis a metodologia e as premissas utilizadas pelo Avaliador no Laudo, (ii) que o Preço de
Aquisição oferecido pela Ofertante encontra-se dentro do intervalo de preço por ação apurado pelo
Avaliador, sendo, ainda, superior ao preço médio ponderado de cotação das ações nos 12 meses
anteriores à divulgação da OPA, e (iii) os potencias impactos negativos da OPA sobre a liquidez das
ações de emissão da Companhia, concluímos que, no contexto atual da Companhia e da OPA lançada,
o Preço de Aquisição é justo.
IV

Repercussões sobre os Interesses da Companhia

Impactos do Anúncio da OPA
A divulgação da OPA produziu inúmeros efeitos no dia a dia da Companhia decorrentes,
principalmente, da necessidade de atenção dos administradores à confecção de projeções de
desempenho da mesma a longo prazo (10 anos mais a perpetuidade), à apresentação de
informações ao Avaliador, assim como atenção aos procedimentos legais e regulamentares
requeridos pelas autoridades (CVM e BM&FBOVESPA) e pelo rito imposto por seu estatuto social.
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A negociação das ações da Companhia teve seus volumes e preços sensivelmente influenciados pela
avaliação dos agentes de mercado quanto à perspectiva de aceitação da OPA.
O conselho de administração da Companhia adotou precauções para preservar a manutenção do
máximo de atenção da diretoria nos negócios da Companhia, de modo a assegurar que, qualquer
que fosse o resultado da OPA, a Companhia continuasse apta a atingir seus objetivos e a atender ao
interesse do conjunto de seus acionistas, não sendo possível, portanto, afirmar, sob tal aspecto, a
existência de repercussão negativa da OPA quanto aos interesses da Companhia.
Os custos incorridos na realização da OPA estão sendo arcados pela Ofertante. A Companhia
incorrerá em custos não esperados, decorrentes da contratação de especialistas independentes
para assessoria com relação à sua conduta perante a OPA, estimando-se que tais custos não
apresentarão impactos relevantes sobre o resultado da Companhia. Tais custos, entretanto, visam
garantir que o rito adequado à consecução da OPA não afetará os interesses dos demais acionistas
da Companhia.
Os membros independentes do conselho também não acreditam que a efetivação da OPA trará um
incremento dos custos de capital da Companhia, uma vez que, no âmbito da OPA, a Companhia não
assumirá, como sucessora legal, de forma direta ou indireta, qualquer espécie de dívida contraída
no interesse exclusivo do controlador.
V

Planos Estratégicos Divulgados pelo Ofertante

Como a Ofertante não divulgou planos estratégicos em relação à Companhia, os membros
independentes do conselho de administração não tem como se manifestar a respeito deste ponto.
VI

Outros Pontos Considerados Pertinentes pelos Conselheiros Independentes

Vencimento Antecipado das Debêntures de Emissão da Companhia e de Outras Exigibilidades
Financeiras
A efetivação da OPA não constitui um potencial evento de vencimento antecipado das debêntures
emitidas pela Companhia nem tampouco dos empréstimos tomados junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ou à FINEP.
Os membros independentes do conselho também não consideram que poderá haver qualquer
alteração na classificação da Companhia pelas agências de classificação de risco, uma vez que é
razoável esperar que a OPA não tenha qualquer impacto direto na situação patrimonial da
Companhia.
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Pagamentos Extraordinários e Planos de Opção
A aceitação ou recusa da OPA pelos acionistas não conferirá a quaisquer dos administradores da
Companhia o direito a quaisquer compensações ou pagamentos extraordinários, nem tampouco
possibilitará o exercício antecipado das opções de compra de ações outorgadas pela Companhia no
âmbito dos planos de opção da Companhia.
Entretanto, o conselho de administração da Companhia decidiu, em reunião realizada em 05 de
maio de 2014, autorizar que os beneficiários do plano de opções da Companhia de 2011 possam
vender as ações por eles subscritas antes do final do prazo de lock-up originalmente estabelecido,
permitindo, desta forma, que integrantes da administração executiva possam alienar até 51.250
ações no âmbito da OPA. Esta faculdade, porém, está vinculada à obrigação de que os alienantes
utilizem todo o produto da venda de suas ações no exercício de opções a eles outorgadas no plano
de opção da Companhia de 2014, estabelecendo um alinhamento de longo prazo entre tais
executivos e a Companhia. Nenhum dos membros independentes do conselho, detentores de opções
de compra de ações de emissão da Companhia, foi abrangido por esta decisão.
Alienação de Controle da Companhia após a Saída
É pertinente ressaltar, ainda, a obrigação imposta ao acionista controlador da Companhia e
ofertante pelo item 11.7 do Regulamento do Novo Mercado por ocasião da saída da Companhia do
Novo Mercado.
De acordo com tal dispositivo, a alienação de controle da Companhia que ocorrer nos 12 meses
subsequentes à sua saída do Novo Mercado obrigará o acionista controlador alienante e o
adquirente, conjunta e solidariamente, a oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações
pelo preço e nas condições obtidas pelo acionista controlador alienante na alienação de suas
próprias ações, devidamente atualizado. Ainda, se o preço obtido pelo acionista controlador
alienante na alienação de suas próprias ações for superior ao valor pago na OPA, o acionista
controlador alienante e o adquirente ficarão conjunta e solidariamente obrigados a pagar a
diferença de valor apurada aos aceitantes da OPA.
Governança Corporativa
A Ofertante indicou no Edital que, exceto pelas alterações necessárias para refletir a saída da
Companhia do Novo Mercado, não tem a intenção de promover quaisquer alterações ao estatuto
social da Companhia, que afetem negativamente os aspectos relacionados à governança corporativa
da Companhia, em especial o direito de tag-along integral dos acionistas minoritários que não
sofrerá qualquer alteração ou impacto negativo.
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Declaração Relevante
É relevante esclarecer, ainda, que este parecer foi discutido e aprovado pelos membros
independentes do conselho, que não têm quaisquer interesses conflitantes com os da Companhia
ou da Ofertante, estando, portanto, em posição isenta e independente para opinar sobre os termos
e as condições da OPA.
Neste contexto, os membros independentes do conselho, que aprovaram esta manifestação,
explicitam os seguintes pontos em relação à OPA e à Ofertante:
(i)

nenhum membro independente do conselho receberá qualquer forma de compensação em
decorrência da aceitação ou da recusa da OPA pelos acionistas da Companhia;

(ii)

nenhum membro independente do conselho sofrerá qualquer impacto material adverso no
caso de aceitação ou de recusa da OPA pelos acionistas da Companhia; e

(iii) nenhum membro independente do conselho celebrou qualquer tipo de contrato ou acordo de
qualquer natureza com a Ofertante ou com terceiros, relacionado à OPA.
VII

Conclusão

Por todo o exposto, o conselho de administração da Companhia, manifestando-se exclusivamente
pelos membros independentes que o integram, manifesta-se favoravelmente à aceitação da OPA.
Não obstante, os membros independentes do conselho alertam que é responsabilidade de cada
acionista a decisão final acerca da aceitação, ou não, da OPA. Nesse sentido, os membros
independentes do conselho recomendam aos acionistas (i) lerem cuidadosamente e fazerem uma
avaliação independente do Edital, do Laudo e de todos os demais documentos publicamente
disponíveis com relação à OPA, e (ii) consultarem seus assessores financeiros, jurídicos e
tributários antes de decidirem aderir à OPA para verificar as implicações legais, cambiais e
tributárias da participação e aceitação da OPA.
São Paulo, 12 de maio de 2014.

___________________________________________

___________________________________________

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi

Luiz Serafim Spinola Santos

___________________________________________
Marcus Robertson Paiva

10

