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EDITAL DE OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 07.718.269/0001-57
NIRE 3130002243-9
Código CVM 20966
Código ISIN BRSGPSACNOR4
Código BM&FBOVESPA: SGPS3
Por conta e ordem de
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76
Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, sociedade
anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo
Couto Magalhães, nº 700, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.584.318/0001-07,
na qualidade de instituição intermediária (“Instituição Intermediária”), por conta e
ordem da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, companhia aberta
com sede na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 22.677.520/0001-76 (“Ofertante”), vem submeter aos acionistas titulares de ações
ordinárias (“Ações”) de emissão da Springs Global Participações S.A., companhia
aberta com sede na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.718.269/0001-57 (“Companhia”), oferta pública voluntária para aquisição de
5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia (“OPA” ou
“Oferta”), de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada
pelas Instruções CVM nº 436, de 5 de julho de 2006, nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
nº 487, de 25 de novembro de 2010 e nº 492, de 23 de fevereiro de 2011 (“Instrução
CVM 361/02”), nos seguintes termos e condições:
1.

DA OFERTA

1.1.
Base Legal. A Oferta está sendo realizada nos termos dispostos no artigo 2º,
inciso IV e artigo 31 da Instrução CVM 361/02, bem como nos termos da Lei das
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Sociedades por Ações, e foi aprovada pela reunião do conselho de administração da
Ofertante realizada em 12 de novembro de 2012, cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais em 3 de dezembro de 2012 e publicada no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais e no “Jornal de Notícias (Montes Claros – MG)” em
8 de dezembro de 2012.
1.2.
Contexto da Oferta. A presente Oferta é realizada no âmbito da reorganização
societária de empresas do grupo econômico do qual a Ofertante e a Companhia fazem
parte, descrita nos fatos relevantes divulgados pela Ofertante em 2 de abril, 25 de abril e
5 de novembro de 2012, bem como no aviso aos acionistas divulgado pela Ofertante em
5 de junho de 2012.
1.3.
Ausência de Registro da Oferta. A Oferta objeto deste Edital de Oferta Pública
(“Edital”) não está sujeita a registro perante a CVM. A Oferta observará, no que for
aplicável, o procedimento geral estabelecido nos artigos 4º a 8º-A, 10 a 12 e 14 a 15-B
da Instrução CVM 361/02, conforme determinado pelo artigo 2º, § 2º da Instrução CVM
361/02.
1.4.
Ofertante. A Ofertante é acionista controladora da Companhia. Para maiores
informações, vide o item 5 abaixo.
1.5.
Forma. A Oferta será concluída por meio de um leilão (“Leilão”) no Segmento
BOVESPA da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”).
1.6.
Validade. A presente Oferta permanecerá válida pelo período de 32 (trinta e
dois) dias contados da data de publicação deste Edital, ou seja, iniciar-se-á em 4 de
janeiro de 2013 e encerrar-se-á em 5 de fevereiro de 2013, data em que será realizado o
Leilão (“Data do Leilão”).
1.7.
Ações Objeto da Oferta. A Ofertante dispõe-se a adquirir, por meio da Instituição
Intermediária, 5.000.000 (cinco milhões) de Ações, representativas de 7,37% das ações
ordinárias de emissão da Companhia atualmente em circulação no mercado (“Ações
Objeto da Oferta”).
1.7.1.

Ausência de Restrições ao Exercício do Direito de Propriedade sobre as
Ações. Ao aceitarem alienar as Ações de sua titularidade nos termos
desta Oferta, os acionistas declaram que tais Ações estão livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, judiciais ou
extrajudiciais, incluindo usufrutos, garantias, direitos de preferência ou
prioridade de aquisição das Ações por quaisquer terceiros (“Gravames”),
que impeçam o exercício pleno e imediato pela Ofertante dos direitos
patrimoniais, políticos ou de qualquer outra natureza decorrentes da
titularidade das Ações Objeto da Oferta, além de atenderem às exigências
2

para negociação de ações constantes do Regulamento de Operações do
Segmento BOVESPA, da BM&FBOVESPA.
1.7.2.

Dividendos. Caso a Companhia venha a declarar dividendos ou juros
sobre o capital próprio, farão jus ao pagamento dos dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio declarados, os titulares de Ações que estiverem
registrados como proprietários ou usufrutuários de tais ações na data do
ato de declaração dos dividendos e/ou juros sobre o capital próprio.

1.8.
Condição. A efetivação da Oferta está condicionada à sua aceitação por
acionistas titulares de, no mínimo, a quantidade de Ações Objeto da Oferta, não estando
a Ofertante obrigada a adquirir, na Oferta, quantidade inferior ou superior de Ações à
pretendida, nos termos do item 1.7 acima, observado que, na hipótese de o número de
Ações a serem alienadas, conforme indicado pelos acionistas, ser superior ao número de
Ações Objeto da Oferta, será realizado rateio, nos termos do item 1.9 abaixo.
1.8.1. A Oferta também está condicionada a não ocorrência de qualquer dos eventos
listados a seguir, até as 9:00 horas (horário de Brasília) do dia útil imediatamente
anterior à Data do Leilão, salvo em caso de renúncia expressa de tal condição
pela Ofertante, manifestada na forma do item 1.8.2 abaixo:
(i)

alteração nos negócios, condições, receitas, operações ou composição
acionária da Ofertante, da Companhia ou de suas controladas diretas e
indiretas que acarrete ou presumidamente venha a acarretar uma
alteração adversa substancial em relação à Ofertante, à Companhia ou as
suas controladas diretas e indiretas, ou o conhecimento pela Ofertante de
qualquer circunstância que acarrete ou presumidamente venha a acarretar
uma alteração adversa substancial em relação ao valor da Ofertante, da
Companhia ou de suas controladas diretas e indiretas, ou ao valor das
Ações, em decorrência de qualquer dos seguintes eventos:
a. expedição, por qualquer autoridade governamental federal,
estadual ou local do Brasil (incluindo, mas não se limitando, aos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), de qualquer decreto,
ordem, julgamento ou ato que:
i. questione, restrinja ou limite a capacidade da Ofertante de
realizar a Oferta, possuir ações da Companhia, adquirir
ações adicionais da Companhia, exercer os direitos a ela
inerentes ou receber distribuições a ela relativas;
ii. determine o término ou a alteração nos termos e
condições de quaisquer licenças, autorizações ou
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concessões concedidas, necessárias à condução dos
negócios da Companhia ou quaisquer de suas controladas
diretas e indiretas;
iii. determine expropriação, confisco ou limitação à livre
disposição dos bens da Companhia ou de suas controladas
diretas e indiretas;
iv. imponha obrigações adicionais de investimento, prestação
de serviços ou a implementação de medidas que onerem
excessivamente a Companhia ou quaisquer de suas
controladas diretas ou indiretas;
v. suspenda, restrinja ou limite a realização de operações no
mercado de câmbio, ou o ingresso ou saída de divisas do
País;
b. a ocorrência de guerra ou grave perturbação civil ou política, no
Brasil ou no exterior;
c. a ocorrência de evento natural, tal como, por exemplo, terremoto,
enchente ou outro evento similar, ou de qualquer fator externo
que cause danos significativos (1) à infraestrutura, ao sistema de
comunicações, ou à prestação de serviços públicos nos Estados
em que a Companhia ou qualquer de suas controladas diretas e
indiretas realizem suas atividades ou em outras áreas relevantes
do País; ou (2) aos ativos da Companhia e de quaisquer de suas
controladas diretas e indiretas, afetando o curso normal de seus
respectivos negócios;
(ii)

suspensão generalizada ou a limitação da negociação, com valores
mobiliários em geral, incluindo ações de emissão da Companhia, na
BM&FBOVESPA, por mais de 24 horas;

(iii)

queda de 20% ou mais, no encerramento do pregão da
BM&FBOVESPA, em qualquer data, do preço de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia, comparativamente ao valor
verificado em 5 de novembro de 2012, data de publicação do Fato
Relevante que divulgou as condições gerais da Oferta (“Fato
Relevante”), que era de R$2,50; e
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(iv)

edição de qualquer ato por qualquer autoridade governamental que
impeça a Ofertante de realizar a Oferta ou imponha à Ofertante a
obrigação de adquirir ou alienar ações emitidas pela Companhia.

1.8.2. Ocorrência de Condição. Caso, a qualquer momento entre a data de publicação
deste Edital e as 9:00 horas (horário de Brasília) do dia útil imediatamente
anterior à Data do Leilão, verifique-se a ocorrência de qualquer dos eventos
mencionados no item 1.8.1 acima, a Ofertante divulgará fato relevante
esclarecendo se manterá a Oferta (tendo a Ofertante renunciado à condição) ou
se a Oferta será cancelada, perdendo, assim, sua eficácia.
1.8.3. Renúncia a Condição. A Ofertante poderá, a seu exclusivo critério, renunciar a
qualquer das condições previstas nos itens 1.8 e 1.8.1 acima, hipótese em que a
Oferta manterá sua validade e eficácia, ainda que a(s) respectiva(s)
condição(ões) renunciada(s) não tenha(m) ocorrido. Eventual renúncia a
qualquer das condições previstas no item 1.8.1 acima será divulgada de forma
expressa pela Ofertante, por meio de fato relevante, nos termos do item 1.8.2
acima. Na hipótese de aceitação da OPA por acionistas titulares de quantidade
de Ações inferior à prevista no item 1.7, a Ofertante poderá, a seu exclusivo
critério, renunciar à condição prevista no item 1.8, inclusive durante o Leilão,
ficando a Ofertante obrigada, nesta hipótese, a adquirir na OPA o número total
de Ações a serem alienadas pelos acionistas que tiverem aceitado a Oferta, em
qualquer caso limitado à quantidade de Ações Objeto da Oferta.
1.9.
Rateio. Caso o número de Ações a serem alienadas, conforme indicado pelos
acionistas, seja superior ao número de Ações Objeto da Oferta, a Ofertante realizará rateio
para a compra das Ações Objeto da Oferta entre os acionistas que tiverem aceitado a
Oferta, na proporção do número de Ações que cada um deles tiver irrevogável e
irretratavelmente indicado para venda na forma prescrita neste Edital. As Ações Objeto da
Oferta representam menos de 1/3 das ações de emissão da Companhia em circulação, não
sendo aplicáveis, portanto, as disposições do art. 15 da Instrução CVM 361/02.
1.10. Preço de Aquisição e Forma de Pagamento. O preço de aquisição das Ações será
de R$3,00 por ação (“Preço de Aquisição”), que corresponde ao preço de emissão por
ação ordinária em aumento de capital por subscrição privada homologado em 12 de
julho de 2012. O pagamento do Preço de Aquisição será efetuado à vista, em moeda
corrente nacional, na Data de Liquidação do Leilão, de acordo com os procedimentos da
Câmara de Compensação e Liquidação do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA
(“Central Depositária BM&FBOVESPA”).
1.11. Consequência da Aceitação da Oferta. Ao aceitar esta Oferta, cada acionista da
Companhia concorda em dispor e efetivamente transferir a propriedade de suas Ações,
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de acordo com os termos e condições previstos neste Edital, incluindo todos os direitos
inerentes às mesmas, livres e desembaraçadas de quaisquer Gravames.
1.12. Mudança ou Revogação da Oferta. A presente Oferta é imutável e irrevogável
após a publicação deste Edital. Após a publicação do edital será sempre possível a
modificação da Oferta quando se tratar de modificação por melhoria da OPA em favor
dos destinatários, ou de renúncia, pela Ofertante, das condições por ela estabelecidas
para a efetivação da OPA, nos termos do item 1.8 acima.
1.12.1.

Aditamento ao Edital. Eventual modificação da OPA ensejará publicação
de aditamento a este Edital (“Aditamento”), com destaque para as
modificações efetuadas e com a indicação da nova data para realização
do Leilão, a qual deverá observar os seguintes prazos:

(i)

prazo mínimo de 10 (dez) dias, nos casos de aumento do Preço de
Aquisição ou renúncia a condição para efetivação da OPA, ou 20 (vinte)
dias, nos demais casos, contados da publicação do Aditamento; e

(ii)

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação do Aditamento
ou 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste Edital, o que
for maior.

1.13. Laudo de Avaliação. O laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia
elaborado para os fins desta Oferta (“Laudo de Avaliação”) está disponível para
consulta nos endereços e sites indicados no item 8.2 abaixo.
2.

DO LEILÃO

2.1.
Data, Local e Regras do Leilão. O Leilão da Oferta será realizado na Data do
Leilão, ou seja, em 5 de fevereiro de 2013, às 16:00 horas (horário de Brasília), por
meio do Sistema de Negociação Eletrônico do Segmento BOVESPA da
BM&FBOVESPA. O Leilão obedecerá às regras estabelecidas pela BM&FBOVESPA,
devendo os acionistas que desejarem aceitar a Oferta, vendendo suas Ações no Leilão,
atender às exigências para a negociação de ações na BM&FBOVESPA.
2.2.
Habilitação para o Leilão. Até as 18:00 horas (horário de Brasília) do dia 4 de
fevereiro de 2013 (último dia útil anterior à Data do Leilão), os acionistas que
desejarem participar do Leilão deverão credenciar a Instituição Intermediária ou
qualquer outra sociedade corretora autorizada a operar no Segmento BOVESPA da
BM&FBOVESPA (sendo cada uma delas referida como “Sociedade Corretora” e,
coletivamente, como “Sociedades Corretoras”) para representá-los no Leilão,
respeitando os prazos e procedimentos previstos nos itens abaixo. A fim de proceder a
sua habilitação para o Leilão, os acionistas devem observar os procedimentos exigidos
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pela Sociedade Corretora para seu cadastramento, o que poderá reduzir o prazo para
credenciamento acima requerido.
2.2.1. Procedimentos Prévios. O acionista que desejar se habilitar para o Leilão
credenciando uma Sociedade Corretora, na forma prevista acima, deverá ter
conta previamente aberta em tal Sociedade Corretora, a fim de que o prazo
previsto neste item 2.2 possa ser observado. Caso não possua conta aberta em
Sociedade Corretora, o acionista deverá providenciar sua abertura em prazo
suficiente para atender o descrito neste item 2.2, atentando ao procedimento
específico de cada Sociedade Corretora.
2.3.
Prazo para Transferência de Ações Custodiadas na Itaú Corretora de Valores
S.A. Os acionistas titulares de Ações custodiadas pela Itaú Corretora de Valores S.A.
(“Instituição Custodiante”), instituição financeira depositária das ações escriturais da
Companhia, deverão habilitar-se para o Leilão credenciando qualquer Sociedade
Corretora, nos termos do item 2.2 acima, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de
antecedência da Data do Leilão, para viabilizar a transferência de suas Ações da
custódia da Instituição Custodiante para a custódia da Central Depositária
BM&FBOVESPA.
2.3.1. Instrução para Transferência da Propriedade das Ações. O ato de transferência
das Ações mencionado acima implica na instrução à Central Depositária
BM&FBOVESPA para que, na Data de Liquidação do Leilão (conforme
definida no item 2.9 abaixo), seja transferida a propriedade das Ações para a
Ofertante, na data de recebimento do Preço de Aquisição pelos acionistas.
2.3.2. Ações Objeto da Oferta Depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA.
O acionista habilitado para participar do leilão (“Acionista Habilitado”) que
desejar vender suas Ações Objeto da Oferta na OPA deverá, por meio de sua
Sociedade Corretora (sendo esta um agente de custódia na Central Depositária
BM&FBOVESPA), transferir as Ações Objeto da Oferta para a carteira 7105-6,
mantida pela Central Depositária BM&FBOVESPA exclusivamente para este
fim, até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão.
2.3.3. Cancelamento de Ordens. As ordens de venda registradas e que não tiverem as
correspondentes Ações Objeto da Oferta depositadas na carteira mencionada no
item 2.3.2 acima, até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão,
serão canceladas pela BM&FBOVESPA, anteriormente ao início do Leilão.
2.3.4. Observância dos Prazos. Ficará a cargo de cada titular de Ações Objeto da
Oferta tomar as medidas cabíveis para que o depósito das Ações Objeto da
Oferta na Central Depositária BM&FBOVESPA seja efetuada em tempo hábil
para permitir sua respectiva habilitação no Leilão, observados os procedimentos
de cada Sociedade Corretora e o disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 acima. Os
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titulares de Ações Objeto da Oferta deverão atender a todas as exigências para
negociação de ações constantes da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de
2011.
2.3.5. Empréstimo/Aluguel de Ativos. Os acionistas com posições doadoras em
contratos de empréstimo de ativos, que desejarem se habilitar como acionistas
vendedores no Leilão deverão observar os seguintes procedimentos: (a)
contratos com cláusula de liquidação antecipada: o doador deverá solicitar a
liquidação, via sistema BTC, observado o prazo estabelecido para devolução das
ações objeto da OPA pelo tomador, qual seja, até as 20:00 horas (horário de
Brasília) do quarto dia útil (D+4) da data da solicitação; (b) contratos sem
cláusula de liquidação antecipada: o doador deverá solicitar a alteração do
contrato, via sistema BTC, para que o campo, “Liquidação Antecipada Doador”
seja alterado de “NÃO” para “SIM”. A alteração para a liquidação antecipada do
contrato de empréstimo está condicionada à aceitação pelo tomador. Em caso de
alteração do contrato, deverá ser obedecido o mesmo procedimento estabelecido
para os contratos com cláusula de liquidação antecipada. Nestes casos, o doador
deverá receber as Ações Objeto da Oferta em sua conta de custódia até as 13:00
horas da Data do Leilão, para transferi-las para a carteira 7105-6. Em caso de
falha do tomador na devolução das Ações Objeto da Oferta no prazo
estabelecido, serão adotados os procedimentos descritos no Capítulo IV dos
Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação, Liquidação e
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento Bovespa e da Central
Depositária BM&FBOVESPA.
2.4.
Acionistas que não Apresentarem os Documentos Solicitados para Habilitação.
O acionista que não entregar tempestivamente todos os documentos solicitados pela
Sociedade Corretora para habilitação no Leilão ou não diligenciar no sentido de
transferir as Ações para a custódia da Central Depositária BM&FBovespa, de acordo
com o disposto neste Edital, não estará habilitado a participar no Leilão.
2.5.
Verificação de Documentos e Transferência de Ações. A Ofertante alerta aos
acionistas da Companhia que os procedimentos de verificação de documentos, assim
como o de transferência de ações, detalhados neste Edital, estão sujeitos às regras e
procedimentos internos das Sociedades Corretoras, instituições depositárias e da Central
Depositária BM&FBOVESPA, de forma que os acionistas devem tomar todas as
medidas necessárias com razoável antecedência de forma a habilitar-se a participar do
Leilão, não se responsabilizando, a Ofertante, por qualquer problema ou questão
decorrente da verificação de tais documentos e da transferência de ações que não
permita ou impeça a habilitação do acionista à participação no Leilão.
2.6.
Procedimentos de Aceitação. Até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do
Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos acionistas titulares de Ações que
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desejarem participar do Leilão deverão registrar diretamente no Sistema de Negociação
Eletrônico do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA, por meio do código
“SGPS3L”, a quantidade de Ações a serem alienadas pelos acionistas que serão por elas
representados no Leilão.
2.6.1. Prazo para Modificação ou Desistência da Oferta. Até as 13:00 horas (horário de
Brasília) da Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos
Acionistas Habilitados poderão cancelar ou reduzir as ofertas registradas por
meio do sistema eletrônico de negociação do Segmento Bovespa da
BM&FBOVESPA. Após as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão
até o início do Leilão, o cancelamento ou a redução das ofertas registradas
somente poderá ser realizado por meio de carta dirigida ao Diretor de Operações
da BM&FBOVESPA.
2.6.2. Aceitação da Oferta. A aceitação final da Oferta por cada acionista ocorrerá até
o início do Leilão, por intermédio da Sociedade Corretora perante a qual tal
acionista tiver se habilitado. A desistência em relação à Oferta deverá ser
informada pelo acionista, anteriormente ao início do Leilão, através da
Sociedade Corretora perante a qual tiver se habilitado. A aceitação da Oferta
será considerada irrevogável e irretratável a partir do início do Leilão, de modo
que a aceitação da Oferta implicará a obrigação do aceitante de alienar à
Ofertante as Ações de sua titularidade objeto da aceitação, na forma e termos
deste Edital.
2.7.
Ofertas Concorrentes. Qualquer terceiro poderá fazer uma interferência
compradora concorrente para aquisição das Ações Objeto da Oferta, por meio de uma
oferta concorrente, nos termos do artigo 12, §2º, inciso II e artigo 13 da Instrução CVM
361/02, respectivamente. Ademais, a oferta concorrente, conforme o caso, deve ser
comunicada ao mercado com 10 (dez) dias de antecedência da Data do Leilão, conforme
artigo 12, §4º e artigo 13, §2º, da Instrução CVM 361/02, observadas as demais
disposições acerca da interferência no Leilão e da oferta concorrente previstas na
Instrução CVM 361/02.
2.8.
Variação de Preço. Serão adotados, no Leilão, procedimentos que assegurem o
direito de a Ofertante elevar o Preço de Aquisição durante o Leilão, estendendo-se o
novo preço a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores.
2.9.
Liquidação Física e Financeira do Leilão. A liquidação física da aquisição das
Ações ofertadas à venda e a consequente transferência da propriedade das Ações para a
Ofertante será realizada de acordo com as regras da Central Depositária
BM&FBOVESPA, 3 (três) dias úteis após a Data do Leilão (“Data de Liquidação do
Leilão”), por meio do módulo de liquidação bruta, sendo esta a mesma data da
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liquidação financeira do Preço de Aquisição. A Central Depositária BM&FBOVESPA
não atuará como contraparte central garantidora da liquidação financeira do Leilão.
2.10. Central
Depositária
BM&FBOVESPA.
A
Central
Depositária
BM&FBOVESPA atuará como facilitadora da liquidação física e financeira do Leilão,
sendo responsável (i) pelo recebimento das Ações Objeto da Oferta a serem vendidas
pelos acionistas no âmbito da Oferta e seu subsequente repasse à Ofertante, e (ii) pelo
recebimento dos recursos da Ofertante e sua transferência aos acionistas que alienarem
suas Ações no âmbito da Oferta.
2.11. Garantia Financeira. Em conformidade com o artigo 7º, §4º da Instrução CVM
361/02, a Instituição Intermediária garantirá a liquidação financeira da Oferta.
2.12. Custos, Comissões de Corretagem e Emolumentos. Todos os custos, comissões
de corretagem e emolumentos relativos à venda das Ações Objeto da Oferta correrão
por conta dos respectivos acionistas vendedores e aqueles relativos à compra correrão
por conta da Ofertante. As despesas com a realização do Leilão, tais como corretagem,
emolumentos e taxas instituídas pela BM&FBOVESPA, e/ou pela Central Depositária
BM&FBOVESPA obedecerão às tabelas vigentes à época da realização do Leilão e às
demais disposições legais em vigor.
3.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

3.1.
Laudo de Avaliação. A Ofertante contratou o BES Investimento do Brasil S.A. –
Banco de Investimento (“Avaliador”), para elaborar o Laudo de Avaliação, nos termos
requeridos pela Instrução CVM 361/02, que contém o cálculo do valor das Ações da
Companhia considerando-se as seguintes metodologias:
3.1.1. Média Ponderada do Preço de Mercado. A média ponderada do preço de
mercado das ações ordinárias da Companhia na BM&FBOVESPA no período
de 12 meses entre 4 de novembro de 2011 e 2 de novembro de 2012, último dia
útil anterior à data de divulgação do Fato Relevante, resultou em um valor de
R$2,92 por Ação; e entre 5 de novembro de 2012 e 11 de dezembro de 2012,
período compreendido entre a data de divulgação do Fato Relevante e a data do
Laudo de Avaliação, resultou em um valor de R$2,58 por Ação.
3.1.2. Valor Contábil. O valor contábil com base no patrimônio líquido da Companhia
em 30 de setembro de 2012 era de R$6,35 por Ação.
3.1.3. Valor Econômico. O valor econômico da Companhia, calculado de acordo com
a metodologia de múltiplos de mercado de empresas comparáveis, resultou em
um intervalo de R$2,84 a R$3,10 por Ação.
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3.2.
Declarações do Avaliador. Nos termos do Anexo III, item X, (d), da Instrução
CVM 361/02, o Avaliador declarou expressamente no Laudo de Avaliação que:
(i)

O Avaliador, diretamente ou através de suas controladoras, controladas
ou pessoas a eles vinculadas, não possui ações ou quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, e derivativos neles referenciados
de emissão da Companhia, seja em nome próprio ou sob sua
administração discricionária;

(ii)

O Avaliador prestou, diretamente ou através de empresas relacionadas,
determinados serviços financeiros e de banco de investimento para a
Ofertante, suas controladas e coligadas, assim como para suas
controladoras, pelos quais recebeu remuneração, continua a prestá-los e
pode, a qualquer momento, prestá-los novamente. No curso normal de
suas atividades, o Avaliador poderá vir a negociar, diretamente ou
através de empresas relacionadas, valores mobiliários da Ofertante e de
suas controladoras, controladas, coligadas, assim como da Companhia,
em nome próprio ou em nome de seus clientes e, consequentemente,
poderá, a qualquer tempo, deter posições compradas ou vendidas com
relação aos referidos valores mobiliários. Não obstante o relacionamento
anteriormente descrito e exceto pelas informações aqui prestadas, o
Avaliador não possui outras informações comerciais de qualquer
natureza relativa a Companhia, que possam impactar a avaliação;

(iii)

A Ofertante, seus acionistas controladores e seus administradores não
direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram nem praticaram
quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o
conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas,
nem tampouco determinaram ou restringiram a capacidade do Avaliador
de determinar as metodologias por ele utilizadas para alcançar as
conclusões apresentadas na avaliação, ou restringiram a capacidade do
Avaliador de determinar as conclusões apresentadas na avaliação;

(iv)

O Avaliador não possui conflito de interesses com a Ofertante, seus
acionistas controladores e seus administradores, que lhe diminua a
independência necessária ao desempenho de suas funções, inclusive em
relação à elaboração do Laudo de Avaliação;

(v)

Pelos serviços referentes à avaliação, independentemente da conclusão
da Oferta, o Avaliador receberá montante em moeda corrente nacional
equivalente a US$125.000,00 da Ofertante;
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(vi)

Nos 12 meses anteriores à data da avaliação recebeu da Ofertante, suas
controladas e coligadas, assim como de suas controladoras, um montante
em moeda corrente nacional equivalente a US$625.000,00, já incluindo a
remuneração pela elaboração do Laudo de Avaliação, bem como por
serviços de consultoria, avaliação e assemelhados no contexto desta
transação; e

(vii)

Nos 12 meses anteriores à data da avaliação não recebeu da Ofertante e
da Companhia, suas controladas e coligadas, assim como de suas
controladoras, nenhum outro valor, além do mencionado acima, a título
de remuneração por serviços de consultoria, avaliação, auditoria e
assemelhados.

3.3.
Premissas e Informações. As premissas e informações utilizadas pelo Avaliador
na elaboração do Laudo de Avaliação se encontram detalhadas nas páginas 31 e 32 do
Laudo de Avaliação.
3.4.
Avaliação Independente. Não obstante a existência do Laudo de Avaliação, cada
titular de Ações deve fazer uma avaliação independente das informações contidas no
Laudo de Avaliação e neste Edital e decidir, por seu próprio julgamento, conta e risco,
sobre a conveniência e o interesse em alienar suas Ações nos termos da presente Oferta,
não tendo a Ofertante, o Avaliador, a Instituição Intermediária e/ou a Companhia
qualquer responsabilidade pela decisão tomada. Nem a Ofertante nem o Avaliador, a
Instituição Intermediária ou a Companhia estão aconselhando os titulares das Ações a
aderirem à Oferta. Cada titular de Ações está aconselhado a consultar-se com seu
advogado, ou consultor financeiro e tributário sobre as consequências de participar ou
não da Oferta.
4.

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA

4.1.
Sede Social. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, na Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto,
CEP 39404-166, e escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César, CEP 01310-920.
4.2.
Objeto Social. A Companhia tem por objeto a participação em outras
sociedades, no Brasil ou no exterior.
4.3.
Setor de Atuação e Atividades da Companhia. A Companhia controla a
Coteminas S.A. e a Springs Global US, Inc., companhias que concentram atividades
industriais na área de artigos de cama e banho, além de controlarem outras sociedades
também voltadas para a produção e comércio no setor têxtil (principalmente na área de
cama, mesa e banho). Mais informações sobre o setor de atuação e as atividades
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desenvolvidas pela Companhia podem ser encontradas no seu Formulário de
Referência, que está disponível nos endereços eletrônicos: (i) da Companhia, em
www.springs.com/ri (na página principal, clicar no item “Serviços aos Investidores”
no menu à esquerda, e depois no item “Documentos Arquivos na CVM”, em seguida em
“2012” e, por fim, em “Formulário de Referência”); e (ii) da CVM, em
www.cvm.gov.br, na seção “Participantes do Mercado – Companhias Abertas”,
subseção “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”.
4.4.
Capital Social. O capital social subscrito e totalmente integralizado da
Companhia, na data de publicação deste Edital é de R$1.860.263.807,68, dividido em
200.000.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
4.5.
Composição Acionária. A composição acionária da Companhia em 31 de
dezembro de 2012, com a discriminação nominal e percentual das ações em circulação
daquelas de titularidade do acionista controlador, de pessoas a ele vinculadas, de
administradores e aquelas em tesouraria, era a seguinte:
Acionistas
Ofertante

Ações ON

Total (%)

123.024.923

61,51

8.791.574

4,40

350.007

0,17

Ações em Tesouraria

0

0

Ações em Circulação

67.833.496

33,92

200.000.000

100,00

Pessoas Vinculadas à Ofertante
Administradores

Total

4.6.
Indicadores Financeiros e Econômicos Consolidados da Companhia. O quadro
abaixo apresenta alguns indicadores econômico-financeiros da Companhia, relativos aos
dois últimos exercícios e ao trimestre anterior à publicação desse Edital, com base nas
demonstrações financeiras consolidadas para os períodos indicados:
31/12/2010

31/12/2011

30/09/2012

(em R$ mil, exceto se de outra forma mencionado)

Capital Social Realizado

1.691.608

1.691.608

1.860.265

Patrimônio Líquido (PL)

1.629.331

1.197.722

1.269.406

Receita Líquida

1.724.796

1.407.841

1.223.562

Lucro (Prejuízo) Operacional

83.759

62.301

111.900

Lucro (Prejuízo) Líquido

(18.432)

(407.166)

(85.742)

1.036.405

1.472.927

1.286.544

Passivo Circulante

658.981

739.589

750.471

Passivo Exigível a Longo Prazo

377.424

733.338

536.073

143.647.424

143.647.424

200.000.000

Lucro (Prejuízo) por Ação (R$)

(0,15)

(2,85)

(0,53)

Valor Patrimonial por 1.000 Ações (R$)

11,34

8,34

6,35

Passivo Total

Número de Ações excluídas Ações em Tesouraria (mil)

13

Passivo Total/PL (%)

63,6%

123,0%

101,4%

Passivo Exigível de Longo Prazo/PL (%)

23,2%

61,2%

42,2%

Lucro (Prejuízo) Líquido/PL (%)

(1,1)%

(34,0)%

(6,8)%

Lucro (Prejuízo) Líquido/Receita Líquida (%)

(1,1)%

(28,9)%

(7,0)%

Lucro (Prejuízo) Líquido/Capital Social Realizado (%)

(1,1)%

(24,1)%

(4,6)%

4.7.
Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras anuais e periódicas
da Companhia, bem como informações adicionais sobre a Companhia, encontram-se
disponibilizadas nos seguintes endereços eletrônicos: www.springs.com/ri,
www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br.
4.8.
Informações sobre as Ações da Companhia. Nos termos do Anexo II, item I, (h),
(3), da Instrução CVM 361/02, o quadro abaixo indica o preço médio ponderado de
cotação das ações ordinárias da Companhia, o valor do patrimônio líquido por ação e o
valor econômico por ação, em conformidade com o Laudo de Avaliação:
Avaliação da Companhia

R$/ação

Média ponderada das cotações na BM&FBOVESPA:
Nos últimos 12 meses anteriores à publicação do Fato Relevante

R$2,92

Entre a publicação do Fato Relevante e a data do Laudo de Avaliação

R$2,58

Valor do patrimônio líquido por ação

R$6,35

Valor econômico por ação

R$2,84 a R$3,10

4.9.
Informações Históricas Sobre as Negociações com Ações Ordinárias da
Companhia. O quadro abaixo apresenta a quantidade de negócios e de títulos
negociados, o volume financeiro e a cotação média das ações ordinárias da Companhia
negociadas no mercado à vista na BM&FBOVESPA, nos últimos 12 (doze) meses:

Mês
Dezembro/12
Novembro/12
Outubro/12
Setembro/12
Agosto/12
Julho/12
Junho/12
Maio/12 (ex subscrição)
Maio/12
Abril/12
Março/12
Fevereiro/12
Janeiro/12

nº de negócios
220
499
143
291
155
151
302
219
59
211
91
59
108

nº de ações
negociadas
2.879.800
1.184.600
883.600
1.147.900
996.300
878.300
853.600
304.200
106.400
646.200
151.100
98.200
248.700

Volume
Financeiro R$
8.133.011,00
3.013.349,00
2.369.926,00
3.144.281,00
2.915.042,00
2.284.997,00
2.089.283,00
827.255,00
333.385,00
2.274.105,00
524.617,00
325.128,00
828.425,00

Cotação Média
R$/Ação*
2,82
2,54
2,68
2,73
2,92
2,60
2,45
2,72
3,13
3,52
3,47
3,31
3,33

*A cotação média foi calculada com base na média ponderada pelo volume (Total do Volume Financeiro no mês/Total do nº de
ações negociadas no mês).
Fonte: BM&FBOVESPA
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4.10. Atualização do Registro de Companhia Aberta. O registro de companhia aberta
da Companhia está devidamente atualizado perante a CVM, em conformidade com o
artigo 21 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
4.11. Valores Mobiliários Detidos pela Ofertante. Com exceção das ações ordinárias
indicadas no quadro do item 4.3. acima, a Ofertante e pessoas a ela vinculadas não são
titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia.
4.12. Valores Mobiliários em Empréstimo. Não há valores mobiliários da Companhia
tomados ou concedidos em empréstimo pela Ofertante ou por pessoas a ela vinculadas.
4.13. Exposição em Derivativos. A Ofertante ou pessoas a ela vinculadas não estão
sujeitas a exposição em derivativos referenciados em valores mobiliários da
Companhia.
4.14. Contratos sobre Aquisição ou Alienação de Valores Mobiliários. A Ofertante ou
pessoas a ela vinculadas não são beneficiárias de contratos, pré-contratos, opções, cartas
de intenção ou quaisquer outros atos jurídicos dispondo sobre a aquisição ou alienação
de valores mobiliários da Companhia.
4.15. Contratos com Partes Relacionadas. Não foram celebrados, nos últimos 6 (seis)
meses, qualquer contrato, pré-contrato, opções, cartas de intenção ou quaisquer outros
atos jurídicos similares entre: (i) a Ofertante ou pessoas a ela vinculadas; e (ii) a
Companhia, seus administradores ou acionistas titulares de ações representando mais de
5% das Ações Objeto da Oferta ou qualquer pessoa vinculada às pessoas mencionadas.
5.

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTANTE

5.1.
Sede Social. A Ofertante tem sede e foro na Cidade de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, na Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto, CEP
39404-166, e escritório na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Aimorés, nº 981, Funcionários, CEP 30.140-071.
5.2.
Objeto Social. A Ofertante tem por objeto a produção e comercialização de fios,
tecidos, confecção de artigos têxteis em geral, a importação e exportação, podendo
participar do capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de
capitais.
5.3.
Setor de Atuação e Atividades da Ofertante. A Ofertante é uma companhia
aberta, controladora da Companhia e de outras sociedades, que atuam na produção e
comercialização de artigos têxteis, principalmente voltados a artigos de cama e banho.
Mais informações sobre o setor de atuação e as atividades desenvolvidas pela Ofertante
podem ser encontradas no seu Formulário de Referência, que está disponível nos
endereços eletrônicos: (i) da Ofertante, em www.ctnm.com.br (na página principal,
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clicar no item “Informações Financeiras” no menu à esquerda, e depois no item
“Documentos Entregues à CVM”, em seguida em “2012” e, por fim, em “Formulário
de Referência”); e (ii) da CVM, em www.cvm.gov.br, na seção “Participantes do
Mercado – Companhias Abertas”, subseção “ITR, DFP, IAN, IPE e outras
Informações”.
5.4.
Controle e Composição Acionária. A Ofertante é controlada por Wembley
Sociedade Anônima (CNPJ/MF nº 25.329.319/0001-96), Econorte - Empr. Construtora
Norte de Minas Ltda. (CNPJ/MF nº 22.685.473/0001-02) e Farpal Agropastoril e
Participações Ltda. (CNPJ/MF nº 23.879.182/0001-18). A composição acionária da
Ofertante está descrita no Quadro 15 (Controle), itens 15.1/2 – Posição Acionária, do
Formulário de Referência da Companhia, que está disponível nos endereços eletrônicos:
(i) da Companhia, em www.springs.com/ri (na página principal, clicar no item
“Serviços aos Investidores” no menu à esquerda, e depois no item “Documentos
Arquivos na CVM”, em seguida em “2012” e, por fim, em “Formulário de
Referência”); e (ii) da CVM, em www.cvm.gov.br, na seção “Participantes do Mercado
– Companhias Abertas”, subseção “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”.
6.

DECLARAÇÕES
DA
INTERMEDIÁRIA

6.1.

Declarações da Ofertante. A Ofertante declara que:

6.2.

OFERTANTE

E

DA

INSTITUIÇÃO

(i)

é responsável pela veracidade, qualidade e suficiência das informações
fornecidas à CVM e ao mercado, bem como por eventuais danos
causados à Companhia, aos seus acionistas e a terceiros, por culpa ou
dolo, em razão da falsidade, imprecisão ou omissão de tais informações;

(ii)

desconhece a existência de quaisquer fatos ou circunstâncias, não
revelados ao público, que possam influenciar de modo relevante os
resultados da Companhia ou a cotação das Ações; e

(iii)

não houve nos últimos 12 (doze) meses negociações privadas relevantes
com ações ordinárias de emissão da Companhia, entre partes
independentes, envolvendo a Ofertante ou pessoas a ela vinculadas.

Declarações da Instituição Intermediária. A Instituição Intermediária declara
que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar que as informações prestadas pela Ofertante fossem
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela
omissão nesse seu dever, bem como verificou a suficiência e qualidade
das informações fornecidas ao mercado durante todo o procedimento da
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Oferta, necessárias à tomada de decisão por parte dos acionistas,
inclusive as informações eventuais e periódicas da Companhia, e as
constantes deste Edital e do Laudo de Avaliação;

7.

(ii)

desconhece a existência de quaisquer fatos ou circunstâncias, não
revelados ao público, que possam influenciar de modo relevante os
resultados da Companhia ou a cotação das Ações de sua emissão;

(iii)

garantirá a liquidação financeira da OPA;

(iv)

em 2 de janeiro de 2013, a Instituição Intermediária (a) não possuía
Ações, (b) detinha posição tomada em empréstimo equivalente a 21.900
Ações no Banco de Títulos BTC da BM&FBovespa, sendo tal posição
relacionada à sua atuação como formadora de mercado das Ações na
BM&FBovespa e (c) não possuía derivativos referenciados em valores
mobiliários de emissão da Companhia;

(v)

não há, na data deste Edital, qualquer contrato, pré-contrato, opção, carta
de intenção ou qualquer outro ato jurídico entre a Ofertante ou pessoas a
ela vinculadas e a Instituição Intermediária ou pessoas a ela vinculadas,
dispondo sobre a aquisição ou alienação de valores mobiliários da
Companhia.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

7.1.
Obrigação Adicional de Pagamento. A Ofertante obriga-se a pagar, nos termos
do artigo 10, inciso I da Instrução CVM 361/02, aos acionistas titulares de Ações que
aceitarem a presente Oferta, a diferença a maior, se houver, entre o Preço de Aquisição
que estes receberem pela venda de suas Ações, atualizado pela Índice de Preço ao
Consumidor Amplo - IPCA, pro rata temporis desde a data da liquidação financeira do
Leilão até a data do efetivo pagamento do valor que seria devido, e ajustado pelas
alterações no número de ações decorrentes de bonificações, desdobramentos,
grupamentos e conversões eventualmente ocorridos, e (i) o valor por ação que seria
devido, ou venha a ser devido, caso venha a se verificar, no prazo de 1 (um) ano
contado da Data do Leilão, fato que impusesse, ou venha a impor, a realização de oferta
pública de aquisição obrigatória de ações, nos termos do artigo 2°, incisos I a III, da
Instrução CVM 361/02, ou (ii) o valor a que teriam direito, caso ainda fossem acionistas
e dissentissem de deliberação da Companhia que venha a aprovar a realização de
qualquer evento societário que permita o exercício do direito de recesso, quando esse
evento se verificar dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data da realização do
Leilão.
8.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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8.1.
Definição de Dia Útil. Para os fins deste Edital, a expressão “dia útil” significa
qualquer dia, exceto sábados e domingos, no qual bancos comerciais abram para a
realização de operações (incluindo operações de câmbio e depósitos de moeda
estrangeira) na Cidade de São Paulo.
8.2.
Acesso ao Edital e à Lista de Acionistas. O Laudo de Avaliação, este Edital e a
lista de acionistas da Companhia, com os respectivos endereços e quantidade de ações
(inclusive em meio eletrônico), estão à disposição de qualquer pessoa interessada (sendo
o último documento apenas mediante a identificação e recibo assinados pela parte
interessada) nos endereços mencionados abaixo. Alternativamente, o Laudo de
Avaliação e este Edital podem ser acessados através das seguintes páginas da internet:
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto - Montes Claros, MG
Rua Aimorés, nº 981, Funcionários, Belo Horizonte - MG
www.ctnm.com.br
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Governador Magalhães Pinto, nº 4.000, parte, Planalto - Montes Claros, MG
Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira César - São Paulo, SP
www.springs.com/ri
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Rua Leopoldo Couto Magalhães, nº 700, 12º andar - São Paulo, SP
www.br.credit-suisse.com/ofertas
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4o andares - São Paulo, SP
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar - “Centro de Consultas” - Rio de Janeiro, RJ
www.cvm.gov.br
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar - Diretoria de Operações - São Paulo, SP
www.bmfbovespa.com.br
8.3.
Documentos da Oferta. Os acionistas titulares de valores mobiliários da
Companhia devem ler atentamente este Edital e demais documentos relevantes
relacionados à Oferta publicados pela Ofertante ou arquivados na CVM tendo em vista
que tais documentos contêm informações importantes.
8.4.
Relacionamento entre a Ofertante e a Instituição Intermediária. A Instituição
Intermediária presta serviços de formadora de mercado em relação às ações ordinárias
de emissão da Companhia (SGPS3) na BM&Fbovespa. Exceto pelo mencionado e pela
Oferta, a Instituição Intermediária não possui atualmente qualquer relacionamento com
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a Ofertante. A Ofertante contratou e poderá, no futuro, contratar a Instituição
Intermediária ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
8.5.
Acionistas Domiciliados Fora do Brasil. Os acionistas domiciliados fora do
Brasil poderão estar sujeitos a restrições impostas pela legislação de seus países quanto
à aceitação da presente Oferta, à participação no Leilão e à venda das Ações. A
observância de tais leis aplicáveis é de inteira responsabilidade de tais acionistas não
residentes no Brasil.
8.6.

Identificação dos Assessores Jurídicos.

Assessor Jurídico da Ofertante
Barbosa, Müssnich & Aragão - Advogados
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 – 10º andar
04.543-011, São Paulo – SP
www.bmalaw.com.br
Assessor Jurídico da Instituição Intermediária
Pinheiro Guimarães - Advogados
Av. Paulista 1842, 24º andar
01310-923, São Paulo – SP
www.pinheiroguimaraes.com.br
8.7.
Atendimento aos Acionistas. O Serviço de Atendimento aos Acionistas da
Companhia é prestado pela Área de Relações com Investidores, no telefone
(11) 2145-4476 ou pelo email: ri@springs.com.
8.8.
Autorização da BM&FBOVESPA. Em 26 de dezembro de 2012, a
BM&FBOVESPA autorizou a realização do Leilão em seu sistema de negociação.
São Paulo, 3 de janeiro de 2013.
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Laudo de Avaliação – Springs Global
BES Investimento do Brasil S.A - Banco de Investimento
12 de dezembro de 2012

FIT FOR
A NEW ERA

Nota Importante
1. O BES Investimento do Brasil S.A - Banco de Investimento (o “BESI”) foi contratado pela Companhia de Tecidos Norte de Minas (a
“Companhia”) para elaborar o presente relatório de avaliação econômico-financeira (a “Avaliação” ou “Laudo de Avaliação”), para fins da
Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Springs Global Participações S.A. (a “Springs Global”) (a “OPA
Voluntária”), a ser realizada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”) n.º 361, de 05 de
março de 2002, conforme alterada (a “Instrução CVM 361”).
2. A Avaliação é de propriedade intelectual do BESI e foi preparada pelo BESI para atendimento do disposto nos artigos 8 e 31, ambos da
Instrução CVM 361.
3. A Avaliação não poderá ser utilizada para quaisquer outros propósitos não relacionados à OPA Voluntária.
4. O BESI não fez e não faz qualquer recomendação, assim como não expressa qualquer opinião, explícita ou implícita, aos acionistas da
Springs Global, sendo a decisão de aceitar ou não a OPA Voluntária de responsabilidade única e exclusiva dos acionistas da Springs Global.
5. A Avaliação não constitui um julgamento, opinião ou recomendação à administração da Companhia, aos seus acionistas ou a qualquer
terceiro (incluindo, mas sem limitação, os investidores que decidirem participar da OPA Voluntária) quanto à conveniência e oportunidade da
efetivação da OPA Voluntária, matéria essa de competência exclusiva da administração da Companhia, como também não se destina a
embasar qualquer decisão de investimento. O BESI não está aconselhando os acionistas da Springs Global em relação à OPA Voluntária.
Todos os acionistas devem conduzir suas próprias análises sobre a OPA Voluntária.
6. A data de referência utilizada para a Avaliação é 5 de Novembro de 2012, data do fato relevante de atualização dos termos da
reorganização societária envolvendo a Companhia e a Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações, S.A. – Encorpar (“Encorpar”) e
em que, entre outros fatos, se referia à OPA Voluntária sobre as ações ordinárias de emissão da Springs Global.
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Nota Importante (continuação)
7. Ao elaborar a presente Avaliação, o BESI considerou, dentre outras, as seguintes informações da Springs Global: (i) Demonstrações
Financeiras Auditadas da Springs Global, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2010 e 2011, bem como as
demonstrações financeiras revisadas referentes aos 3 primeiros trimestres de 2012; e (ii) histórico de cotação em bolsa de ações ordinárias de
emissão da Springs Global. O BESI levou em consideração, ainda, outras informações, estudos financeiros, análises e pesquisas e critérios
financeiros, econômicos, monetários e de mercado que considerou relevantes, bem como informações públicas sobre o setor de atuação da

Springs Global e sobre parâmetros macroeconômicos onde a Springs Global possui presença relevante.
8. A presente Avaliação não levou em consideração avaliações prévias da Springs Global e dos valores mobiliários de emissão dessa
companhia, tornadas públicas até a presente data, no contexto de operações, ofertas e negociações passadas envolvendo a Springs Global.
9. A elaboração de avaliações econômico-financeiras é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é suscetível a uma
análise parcial ou descrição resumida. O BESI não atribuiu importância específica a nenhum dos fatores considerados individualmente na
Avaliação. Pelo contrário, realizou uma análise qualitativa da importância e relevância de todos os fatores aqui considerados. Desse modo, a
Avaliação deve ser analisada como um todo e a análise de partes selecionadas, sumários, ou aspectos específicos da Avaliação, sem o
conhecimento e análise da Avaliação em sua totalidade, podem resultar num entendimento incompleto e incorreto da análise realizada pelo
BESI e das conclusões contidas na Avaliação. Os resultados aqui apresentados objetivam o cumprimento pela Companhia das disposições
dos artigos 8 e 31, ambos da Instrução CVM 361, no âmbito da OPA Voluntária, e não se estendem a quaisquer outras questões ou
transações, presentes ou futuras, relativas à Springs Global e ao grupo econômico do qual essa companhia faz parte ou ao setor em que atua.
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Nota Importante (continuação)
10. O BESI presumiu e confiou, com a expressa anuência da Companhia e sem qualquer verificação independente, no conteúdo, exatidão,
veracidade, integralidade, consistência, suficiência, completude e precisão das informações financeiras, contábeis, legais, tributárias e outras
informações analisadas pelo BESI ou com o BESI discutidas, disponibilizadas publicamente pela Springs Global. O BESI não realizou (i)
qualquer avaliação dos ativos e passivos (contingentes ou não) da Springs Global; (ii) revisão ou auditoria das demonstrações financeiras da
Springs Global; (iii) auditoria técnica das operações da Springs Global; (iv) avaliação da solvência ou valor justo da Springs Global, de acordo

com qualquer legislação relacionada à falência, insolvência ou questões similares; ou (v) qualquer inspeção física das propriedades,
instalações ou ativos da Springs Global. O BESI não assume qualquer responsabilidade relacionada à verificação do conteúdo, exatidão,
veracidade, integralidade, consistência, suficiência, completude e precisão de tais informações.
11. O BESI não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas ou lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso da Avaliação.
12. Exceto quando outra data for expressamente indicada, a Avaliação reflete as condições financeiras e contábeis da Springs Global,
conforme informações disponíveis até o dia 11 de Dezembro de 2012, de modo que qualquer alteração nessas condições e informações
posteriores a essa data poderá alterar os resultados ora apresentados. O BESI não está obrigado a, a qualquer momento, atualizar, revisar,
corrigir ou reafirmar qualquer informação contida na Avaliação ou a fornecer qualquer informação adicional relacionada à Avaliação. Na
elaboração da Avaliação, o BESI não foi autorizado pela Companhia ou por seu conselho de administração a solicitar, tampouco solicitou,
indicações de interesse de terceiros a respeito de uma aquisição total ou parcial das ações da Springs Global. Consequentemente, os
resultados determinados na Avaliação não correspondem necessariamente, nem devem ser interpretados, como representativos de valores
efetivos de venda da Springs Global para terceiros pelos quais essas companhias poderiam ser negociadas na presente data ou em momento
futuro.
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Nota Importante (continuação)
13. Outras avaliações de empresas e setores elaborados também pelo BESI poderão tratar premissas de mercado de modo diferente da
abordagem feita na Avaliação, de forma que os departamentos de pesquisa e outros departamentos do BESI e empresas relacionadas podem
utilizar em suas análises, relatórios e publicações, estimativas, projeções e metodologias diferentes daquelas utilizadas na Avaliação, podendo
tais análises, relatórios e publicações conter conclusões diversas das descritas na Avaliação.
14. O BESI foi contratado pela Companhia e, independentemente da realização da OPA Voluntária, irá receber remuneração pelos serviços
por ele prestados.
15. O BESI prestou, diretamente ou através de empresas relacionadas, determinados serviços financeiros e de banco de investimento para a
Companhia, assim como para suas respectivas controladoras, pelos quais recebeu remuneração, continua a prestá-los e pode, a qualquer
momento, prestá-los novamente. O BESI, diretamente ou através de empresas relacionadas, é ou poderá se tornar credor da Companhia, da
Springs Global, assim como de suas respectivas controladoras em determinadas operações financeiras, bem como aumentar ou reduzir o
volume de suas operações financeiras com estas sociedades.
16. No curso normal de suas atividades, o BESI poderá vir a negociar, diretamente ou através de empresas relacionadas, valores mobiliários
da Companhia, da Springs Global, assim como de suas respectivas controladoras, em nome próprio ou em nome de seus clientes e,
consequentemente, poderá, a qualquer tempo, deter posições compradas ou vendidas com relação aos referidos valores mobiliários.
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Nota Importante (continuação)
17. O BESI declara não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções em relação à
elaboração da Avaliação.
18. A Avaliação foi preparada exclusivamente em Português, e, caso venha a ser traduzida para outro idioma, a versão em Português deverá
sempre prevalecer.

Maria Luiza Hueb Baroni

Daniela Pineli

Bruno Garção

Bruno Saliba Laguna

Diretora Executiva

Superintendente

Gerente

Analista
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I. Sumário Executivo

7

Objeto e Escopo da Análise
No dia 2 de Abril de 2012 foi anunciada ao mercado através de fato relevante e complementada pelos fatos relevantes de 25 de abril de
2012 e 5 de novembro de 2012, além do comunicado aos acionistas de 05 de junho de 2012, a reorganização societária envolvendo a
Coteminas, Springs Global e Encorpar (a “Reorganização Societária”).

A Reorganização Societária terá os seguintes passos:
1) Aumento de capital social da Springs Global em 56 milhões de ações ao preço de R$ 3,00 por ação
• Coteminas subscreve todos os seus direitos de modo a assegurar a maioria do capital total e votante da Springs
Global pós o aumento de capital
2) Incorporação, pela Coteminas, da Encorpar Investimentos (“Encorpar Investimentos”), que detém participação em
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
• Emissão de 24,5 milhões de ações de nova emissão da Coteminas para a Encorpar
3A) Realização de uma oferta pública voluntária de aquisição de 4.000.000 ações preferenciais da Coteminas pelos
atuais acionistas controladores da Coteminas ao preço de R$ 3,60 por ação
Objeto do
Laudo de
Avaliação

3B) Realização de uma oferta pública voluntária pela Coteminas visando à aquisição de 5.000.000 ações ordinárias
de emissão da Springs Global ao preço de R$ 3,00 por ação

4) Migração da Coteminas para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com a conversão das suas ações
preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária por 1 ação preferencial

5) Implementação das medidas referentes (i) ao encerramento de algumas operações norte-americanas da Springs
Global e (ii) ao fechamento de algumas fábricas no Brasil e/ou venda dos respectivos ativos imobiliários
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Objeto e Escopo da Análise (continuação)
No seguimento da Reorganização Societária mencionada anteriormente o BESI foi contratado pela Companhia para elaborar o presente
relatório de avaliação econômico-financeira, para fins da OPA Voluntária.

Conforme Instrução CVM 361, o BESI conduziu a análise com base nas seguintes metodologias:
Média ponderada dos preços das ações pelo volume negociado durante os últimos doze meses anteriores ao dia 5 de Novembro de 2012 e entre a
data de publicação do fato relevante e 11 de dezembro de 2012;
Valor de patrimônio líquido das ações, calculado com base nas demonstrações financeiras da Springs Global na data de 30 de Setembro de 2012 e
revisadas pela BDO RCS Auditores Independentes;
Valor econômico, cujo cálculo baseou-se em múltiplos de valor de mercado de empresas comparáveis com a Springs Global.

O BESI, dentre as metodologias analisadas, conclui que a mais adequada é a de múltiplos de mercado de empresas
comparáveis que atuam no mesmo setor da Springs Global. Foi selecionada esta metodologia uma vez que ela não gera
nenhum tipo de impacto subjetivo que, por exemplo, uma avaliação por Fluxo de Caixa Descontado poderia gerar por via de se
utilizar premissas dos gestores da companhia.
Entre outras, as demais metodologias apresentam as seguintes limitações de utilização no âmbito da OPA Voluntária :
A metodologia de média ponderada dos últimos 12 meses tende a uniformizar o valor da empresa não refletindo os últimos
acontecimentos, positivos ou negativos, imediatamente antes da oferta podendo dessa forma penalizar os acionistas detentores de
ações ordinárias. O mesmo e valido para o período compreendido entre a data do fato relevante e a data de elaboração deste laudo, o
qual e bastante reduzido (inferior a 2 meses).
O valor patrimonial das ações não é um indicador satisfatório para esta avaliação, pois o valor do patrimônio líquido segue regras
contábeis que podem não refletir o valor de mercado das ações, na medida que está atrelado a eventos e desempenho das empresas
ocorridos no passado e não incorpora expectativas de desempenho futuro da empresa.

9

Metodologia Utilizada
O BESI avaliou as ações ordinárias de emissão da Springs Global utilizando as metodologias descritas no quadro abaixo.
As quantidades de ações consideradas nas análises apresentadas neste documento foram as existentes após a data de anúncio da OPA
Voluntária, 5 de Novembro de 2012.
As respectivas fontes das informações, os conceitos utilizados e o detalhamento dos cálculos de EBITDA¹ e Dívida Líquida utilizados na
análise encontram-se nos anexos, o mesmo se aplica às cotações das ações e aos volumes negociados.

Metodologia

Preço Médio
Ponderados da
Cotação das Ações

Patrimônio Líquido
por Ação

Descrição
 O preço de fechamento de cada ação foi ponderado pelo volume financeiro diário negociado durante o período.

 Foi considerado o período dos 12 meses anteriores a divulgação do fato relevante referente a OPA Voluntária, ou seja, de 4 de Novembro de
2011 a 2 de Novembro de 2012² e o período entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de avaliação (05/11/2012 a
11/12/2012)

 Foi obtido pela divisão do patrimônio líquido da respectiva companhia, apurado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2012
submetido à CVM, pelo número de ações em circulação no mesmo dia.

 Identificou-se as empresas comparáveis atuando em mercados emergentes como China e Índia para estabelecer o cálculo dos múltiplos de
mercado.
Múltiplos de Mercado
de Empresas
Comparáveis

 Calculou-se a relação entre o Valor da Empresa atual destas companhias e seus respectivos EBITDAs estimados de 2013, e Dívida Líquida
conforme as demonstrações financeiras mais recentes.
 Os cálculos da dívida líquida e a descrição de alguns pressupostos considerados para a estimativa do EBITDA de 2013 da Springs Global
encontram-se na seção “Valor por Múltiplos Mercado” e no “Anexo”. Já as premissas utilizadas para cálculo do múltiplo das empresas
comparáveis encontram-se em anexo. na seção “Valor por Múltiplos Mercado “
 Após o cálculo dos múltiplos das empresas comparáveis os múltiplos encontrados foram aplicados à Springs Global para o estabelecimento
do Valor da Empresa.

Nota: (1) Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization significa, com relação a um período, o Lucro Operacional Antes das Despesas
Financeiras, Impostos, Depreciação e Amortização
(2) 03/11/2012 (sábado), 04/11/2012 (domingo)
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Sumário da Avaliação
Para as ações ordinárias da Springs Global foi calculado o valor de R$ 2,84 a R$ 3,10 por ação.

Resumo da Avaliação (R$ por ação)

Valor da OPA Voluntária
R$ 3,00

Metodologia Selecionada
Metodologia selecionada

1

Múltiplos de Mercado

2,84

3,10

O

2

VWAP - desde o f ato relevante

2,58

BESI

considerou

a

metodologia de múltiplos de
mercado

como

a

mais

adequada para avaliação do

2

VWAP - 12 meses antes do f ato relevante

2,92

preço das ações da Springs
Global.

3

Valor Patrimonial

6,35

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Nota: (1) Intervalo de valor da avaliação por múltiplos de mercado calculado assumindo uma variação de 4,5% para cima e para baixo em relação ao preço por
ação de R$2,97 obtido através desta metodologia.
(2) VWAP: preço médio ponderado pelo volume de negociação; Fato relevante publicado em 5/11/2012.
(3) Valor patrimonial por ação em 30/09/2012.
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II.

Qualificações e Declarações do Avaliador

12

Qualificações do Avaliador
O BESI é parte do Grupo Espírito Santo, um dos maiores grupos financeiros de Portugal, com presença na Europa, Américas, África e Ásia.
No segmento financeiro, o Grupo Espírito Santo desenvolve atividades de banco comercial e de investimentos, leasing, crédito ao consumo,
crédito imobiliário, corretagem de valores, private equity, venture capital e gestão de fundos. No Brasil, o Grupo Espírito Santo iniciou suas
atividades em 1975 e seus investimentos totais no país já são superiores a € 1,8 bilhão.
O BESI é um banco de investimento cuja atuação básica está voltada para serviços relacionados a assessoria financeira em (i) finanças
corporativas nos processos de fusões e aquisições, privatizações, avaliações corporativas, reestruturações, abertura e fechamento de
capital, desde a estruturação e avaliação econômico-financeira até a conclusão do processo; e (ii) no mercado de capitais doméstico e
internacional, nas atividades de: emissão e distribuição primária e secundária de títulos e valores mobiliários; estruturação de empréstimos
sindicalizados e financiamentos, além de outros produtos e serviços inerentes às atividades de banco de investimento.
O BESI possui ainda uma subsidiária integral (BES Securities do Brasil S.A. – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários) com tradicional
atuação em Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros e na elaboração de relatórios de equity research.

A área de Corporate Finance do BESI é responsável pela elaboração desta Avaliação. A área de Corporate Finance do BESI é formada por
14 profissionais devidamente qualificados. A área conta ainda com o suporte de sua área global de Corporate Finance, por meio de equipes
setoriais em Portugal, Espanha, Londres e Nova Iorque.
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Qualificações do Avaliador (continuação)
A área de Corporate Finance do BESI participou recentemente de avaliações de companhias de capital aberto,
sendo as principais:
Ano

Cliente

Descrição

2012

Cimpor

Avaliação Econômico-Financeira

2011

Oi

Avaliação Econômico-Financeira

2010

Brasilcel (Vivo)

Avaliação Econômico-Financeira

2009

Mandala Empreendimentos e Participações S.A. uma sociedade
controlada pela Companhia Brasileira de Distribuição

Laudo para Oferta Pública obrigatória de Aquisição de Ações de Emissão da Globex
Utilidades S.A.

2008

Quattor Petroquímica S.A.

Laudo para oferta voluntária para descontinuar o exercício de Práticas Diferenciadas
de Governança Corporativa nível 2 na BM&FBOVESPA S.A.

2008

Enersul – Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S.A.

Fairness Opinion registrado na CVM em Junho de 2008

2008

Rede Lajeado Energia S.A. e Ivestco S.A. (Grupo Rede)

Fairness Opinion registrado na CVM em Junho de 2008

2008

Springs Global Celular Participações S.A.

Laudo da oferta voluntária registrado na CVM em Abril de 2008

Adicionalmente, a área de Corporate Finance do BESI conduziu diversos processos nos últimos anos, nos quais
executou avaliações de empresas. Alguns desses processos são destacados na página a seguir.
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Qualificações do Avaliador (continuação)
Transações recentes selecionadas envolvendo avaliação de empresas
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Qualificações do Avaliador (continuação)
Qualificações dos profissionais responsáveis pelo laudo

Maria Luiza Baroni
Diretora Executiva

Daniela Pineli
Superintendente

Bruno Garção
Gerente

Bruno Saliba Laguna
Analista

Maria Luiza ingressou no BES Investimento em Março de 2007. Trabalhou anteriormente no Unibanco – União de Bancos
Brasileiros por 8 anos na área de M&A / Corporate Finance, e no Banco Fator como diretora de M&A e mercado de capitais.
Durante este período, a Maria Luiza foi responsável pela originação e execução de diversas transações. É formada em
administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em finanças pela Universidade de Harvard.

Superintendente na área de Corporate Finance do BESI desde março de 2010. Responsável pela originação e execução de
projetos de M&A como a aquisição pela Bunge da divisão de alimentos da Hypermarcas. Anteriormente trabalhou no UBS Pactual
como Entrepreneur Advisor, onde participou na originação e execução de projetos na área de alimentos e engenharia (EPC), e
como sócia da área de Assessoria Financeira da Stratus, onde executou diversas operações de Fusões e Aquisições, incluindo a
venda do segmento de margarinas da Unilever Brasil para a Bunge, a venda de uma participação da Sorocaba Refrescos para a
Renosa, entre outros. Antes disso, trabalhou como gerente financeira da Promon Telecom. Daniela cursou o MBA da University of
Chicago e é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Gerente na área de Corporate Finance do BESI, ingressou no banco em Abril de 2001 nos escritórios de Lisboa e em Dezembro
de 2007 nos escritórios de São Paulo. Participou na originação e execução de diversas transações de M&A, dentre as quais se
destacam a aquisição de uma participação na Oi pela Portugal Telecom, a aquisição pela Bunge da divisão de alimentos da
Hypermarcas e a aquisição da Telemig pela Vivo. Bruno é formado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa.

Analista na área de Corporate Finance do BESI desde 2012. Anteriormente trabalhou no Banco ABC Brasil na área de Investment
Banking e na divisão de Valuation da Ernst & Young. Participou de diversos projetos de avaliação de empresas dos setores de TI,
Agronegócios, Finanças e Varejo. Bruno Saliba é graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC e possuí extensão em
Fusões e Aquisições pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Declarações do Avaliador
O BESI, diretamente ou através de suas controladoras, controladas ou pessoas a eles vinculadas, não possui ações ou quaisquer valores
mobiliários de emissão da Springs Global e derivativos neles referenciados, seja em nome próprio ou sob sua administração discricionária.
O BESI prestou, diretamente ou através de empresas relacionadas, determinados serviços financeiros e de banco de investimento para a
Companhia, suas Controladas e Coligadas, assim como para suas controladoras, pelos quais recebeu remuneração, continua a prestá-los e
pode, a qualquer momento, prestá-los novamente. No curso normal de suas atividades, o BESI poderá vir a negociar, diretamente ou através
de empresas relacionadas, valores mobiliários da Companhia e de suas controladoras, controladas, coligadas, assim como da Springs
Global, em nome próprio ou em nome de seus clientes e, consequentemente, poderá, a qualquer tempo, deter posições compradas ou
vendidas com relação aos referidos valores mobiliários. Não obstante o relacionamento anteriormente descrito e exceto pelas Informações
aqui prestadas, o BESI não possui outras informações comerciais de qualquer natureza relativa a Springs Global, que possam impactar a
Avaliação.
O BESI declara que a Companhia, seus acionistas controladores e seus administradores não direcionaram, interferiram, limitaram,
dificultaram nem praticaram quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas, nem tampouco determinaram ou
restringiram a capacidade do BESI de determinar as metodologias por ele utilizadas para alcançar as conclusões apresentadas na Avaliação,
ou restringiram a capacidade do BESI de determinar as conclusões apresentadas na Avaliação.
O BESI não possui conflito de interesses com a Companhia, seus acionistas controladores e seus administradores, que lhe diminua a
independência necessária ao desempenho de suas funções, inclusive em relação à elaboração deste Laudo de Avaliação.
Pelos serviços referentes à Avaliação, independentemente da conclusão da Oferta, o BESI receberá um montante em moeda corrente
nacional, equivalente a US$ 125.000 (cento e vinte e cinco mil dólares) da Ofertante.
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Declarações do Avaliador (continuação)
O BESI declara que nos 12 (doze) meses anteriores à data da Avaliação recebeu da Companhia, suas controladas e coligadas, assim como
de suas controladoras, um montante em moeda corrente nacional, equivalente a US$ 625.000 (seiscentos e vinte e cinco mil dólares), já
incluindo a remuneração pela elaboração deste Laudo bem como por serviços de consultoria, avaliação e assemelhados no contexto desta
transação.
O BESI declara que nos 12 (doze) meses anteriores à data da Avaliação não recebeu da Coteminas e Springs Global, suas controladas e
coligadas, assim como de suas controladoras, nenhum outro valor além do mencionado acima a título de remuneração por serviços de
consultoria, avaliação, auditoria e assemelhados.
Este laudo de avaliação foi alvo de um processo de aprovação interna resultante da revisão do mesmo pela direção executiva dos
departamentos de Corporate Finance e Jurídico do BESI.

18

III.

Informações sobre a Springs Global
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Setor de Atuação da Springs Global
Grande representatividade na indústria nacional...

Faturamento do Setor Têxtil (US$ bilhões)

O faturamento da indústria têxtil e de confecção representou
4,9% do PIB em 2011.
O setor emprega 12,5% dos trabalhadores da indústria de
transformação em cerca de 30 mil empresas.
O ano de 2011 foi marcado pela contração de 14,9% da
produção física na indústria têxtil.

63

60,5
54,9
41,3

43

2007

2008

47,4

33

A competitividade da indústria tem perdido força frente aos
produtos importados, principalmente, devido a dois fatores:
(i) taxa de câmbio desfavorável; e
(ii) a ausência de políticas públicas de estímulo a
competitividade.

2006

Faturamento da Cadeia Produtiva Têxtil (2008)
Confecção
67%

2010

82% Vestuário

21% Fiação

81% Naturais

8% Linha Lar

45% Tecelagem

45% Químicas

Sudeste
Nordeste
Sul

1,8%
30% Malharia

7% Outros

4% Beneficiamento

2012e

45,5%

1,6%

3% Meias e
Acessórios

2011

Produção Têxtil por Região (2010)

Fibras e
Filamentos
2%

Têxtil
31%

2009

Centro Oeste

25,1%

Norte

26,0%
Fonte: IEMI, ABIT
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Setor de Atuação da Springs Global (continuação)
Cadeia produtiva fragmentada...

Renda e Consumo de Têxteis (per capita)

O Brasil é o 5° maior produtor mundial de têxteis e 4° maior
produtor de vestuários e acessórios.
A cadeia têxtil é altamente fragmentada, heterogênea e
intensiva em mão de obra. As micro empresas representam
83% e as pequenas, 14,4%.

10,8

11,7

12,7

12,8

15,2

16,0

16,6

16,6

14,7
19,0

De acordo com a IEMI, em 2010, a produção de nacional de
têxteis foi de 11,6 kg per capita e, nesse mesmo ano, o
consumo atingiu 14,7 kg per capita.
Parte do crescente consumo interno é suprida por importações
de produtos asiáticos. China, Índia, Indonésia e Taiwan
representam mais de 60% dessas importações.

Produção de Confeccionados (mil toneladas)

2006
2007
2008
Renda por Habitante (R$ mil)

2009
2010
Consumo por Habitante (kg)

Produção Têxtil (mil toneladas)
1.971

1.837

2.249

1.850

1.702

2.078

2.089

2008

2009

1.999
1.956

1.586

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2010

Fonte: IEMI, ABIT, IBGE
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Descrição da Springs Global
A Springs Global, empresa domiciliada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais foi constituída em novembro de 2005 e atua no mercado de
produtos têxteis de cama, mesa e banho.
A Springs Global é uma das líderes mundiais na fabricação de produtos têxteis de cama e banho para o lar, e suas atividades são focadas em
três segmentos desta indústria: Fashion Bedding, Utility Bedding e Banho. A Companhia desenha, fabrica e comercializa uma linha completa
de produtos coordenados com suas marcas e licenças, e também marcas de terceiros, que são distribuídos através dos grandes varejistas
localizados em sua maioria na América do Norte e América do Sul, e que inclui lençóis e fronhas avulsos, jogos de lençóis, edredons, Bed-ina-Bag®, cortinas decorativas confeccionadas com tecidos, colchas, travesseiros, protetores de colchão, toalhas de mesa, toalhas de banho,
cortinas, tapetes e acessórios para o banheiro.
A Springs Global detém cerca de 1/3 do mercado brasileiro tendo como principais clientes as maiores redes multimarcas atuantes no Brasil
como o Grupo Pão de Açúcar, WalMart, Riachuelo, Lojas Americanas e Cencosud.
Em abril de 2009 a Springs Global passou a controlar a Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”) com 64,7% de seu capital. A SRPSA
é uma holding que possui as quotas da MMartan, empresa voltada para o varejo de artigos de cama, mesa e banho. Em agosto de 2011 a
Springs Global adquiriu o controle da American Sportswear Ltda. (“ASW”), empresa voltada para o varejo de artigos de cama, mesa e banho,
cujos produtos são comercializados sob a marca Artex. Já em 2012 a companhia completou a compra de 100% do capital social da SRPSA.
Recentemente, no dia 12 de julho de 2012, foi aprovado um aumento de capital da Springs Global, no montante de R$169.057.728, que
resultou na emissão de 56.352.576 novas ações ordinárias.

Estrutura acionária da Springs Global (SGPS3)
Acionista

Número de ações

Coteminas (Controladora)
Outros acionistas controladores
Pessoas ligadas ao controlador e administradores
Ações em circulação
Total

%

123.024.923

61,51%

8.782.610

4,39%

358.971

0,18%

67.833.496

33,92%

200.000.000

100,00%

Fonte: Springs Global, Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global, Website da Springs Global e IEMI
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Estratégia da Springs Global
Os principais objetivos estratégicos e plano de ação da
Companhia são:
Consolidação da marca como líder da categoria:
Novos produtos, inovação, alavancagem da capacidade de produção e
melhoria da logística de distribuição.

1. Foco no
Mercosul

Fortalecimento do portfólio de marcas:
Cobertura total dos principais segmentos de consumo através de marcas
tradicionais e líderes;
Projeção dos valores e visão da companhia por meio de suas marcas.

5. Integração
Varejo-Indústria

2. Valorização
das Marcas

Valorização e fortalecimento do relacionamento com os 10.000
clientes ativos das empresas multimarcas.
Expansão dos canais de venda monomarcas:
Uso de lojas próprias e franquias especializadas em shopping centers.

Otimização do uso dos ativos industriais existente e adoção do
modelo light de ativo para o negócio do varejo:

4. Expansão dos
Canais
Monomarcas

3. Valorização do
Relacionamento com
Clientes Multimarcas

Expansão da rede de varejo com foco em franquias;
Relacionamento com administradores de shoppings locais;
Uso do canal online para integração entre indústria e varejo.

Fonte: Apresentação da Spings Global na APIMEC em novembro de 2012
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Destaques Operacionais e Financeiros da Springs Global
Receita Líquida (R$ milhões)

Receita Líquida por Tipo de Produto (2011)

2.882,5
2.407,4

Fashion Bedding

20,6%

1.724,8

29,2%

1.407,8

Banho

1.223,6

Utility Bedding

17,3%
18,8%

2008

2009

2010

2011

Lucro Bruto (R$ milhões)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

1.593,2

368,7
353,0

14,1%

9M2012

Produtos
Intermediários
Outros

349,0

1.692,0

1.647,6

344,9

1.206,5

1.277,4

2011

set/12

290,3

2008

2009

2010

2011

9M2012

2008

2009

2010

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas e relatório de contas da Springs Global
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Informações Financeiras da Springs Global
Balanço Patrimonial - Ativo (R$ Mil)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Instrumentos derivativos
Outros créditos a receber
Não-Circulante
Realizável a longo prazo:
Duplicatas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado disponível para venda
Depósitos judiciais
Outros
Permanente:
Investimentos em controladas
Outros Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos

2010

2011

30/09/2012

1.293.760
141.274
78
501.160
544.042
57.579
24.933
7.079
17.615
1.390.271
231.285
4.938
9.003
9
42.583
126.231
25.946
20.198
2.377
1.158.986
1.082.263
76.723
2.684.031

1.421.778
146.616
88
448.268
698.501
67.657
32.773
11.225
16.650
1.257.646
163.786
1.505
3.642
34.083
55.534
50.427
15.683
2.912
1.093.860
979.996
113.864
2.679.424

1.334.392
113.361
452.383
640.063
67.539
36.258
24.788
1.229.552
149.731
3.234
252
7.466
55.672
56.589
15.471
11.047
1.079.821
2.590
963.189
114.042
2.563.944

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
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Informações Financeiras da Springs Global (continuação)
Balanço Patrimonial - Passivo (R$ Mil)
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures subscritas pela controladora
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Instrumentos derivativos
Partes relacionadas - minoritários
Outras contas a pagar
Não-Circulante
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Debêntures subscritas pela controladora
Partes relacionadas
Concessões governamentais
Planos de aposentadoria e benefícios
Provisões diversas
Obrigações de controladas
Outras obrigações
Patrimônio Líquido
Total da participação dos acionistas da controladora
Capital realizado
Reserva de capital
Ajuste acumulado de conversão
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Prejuízo acumulado
Participação dos acionistas não-controladores
Total dos passivos e do patrimônio líquido

2010

2011

30/09/2012

658.981
328.862
12.022
192.360
13.629
50.574
11.880
49.654
377.424
377.424
172.802
14.033
63.992
69.309
21.235
36.053
1.647.626
1.629.331
1.691.208
79.381
(140.892)
(5.095)
25.170
(20.441)
18.295
2.684.031

739.589
337.708
25.388
213.034
14.329
45.630
17.967
20.000
65.533
733.338
733.338
519.883
5.266
17.650
68.847
77.507
16.316
27.869
1.206.497
1.197.722
1.691.208
79.381
(149.166)
25.170
(448.871)
8.775
2.679.424

750.471
366.838
11.621
204.848
28.129
66.732
72.303
536.073
536.073
338.095
3.348
70.446
78.172
16.185
29.827
1.277.400
1.269.406
1.860.265
79.381
(166.924)
25.170
(528.486)
7.994
2.563.944

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
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Informações Financeiras da Springs Global (continuação)
Demonstrações do Resultado - (R$ Mil)
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Equivalência patrimonial
Outras, líquidas
Resultado Operacional (EBIT)
Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais líquidas
Resultado antes dos Impostos
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido das Operações Continuadas
Equivalência patrimonial proveniente das operações descontinuadas de controladas
Resultado proveniente das operações descontinuadas de controladas
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Atribuído a:
Participação dos acionistas controladores
Nas operações continuadas
Nas operações descontinuadas
Participação dos acionistas não-controladores

2010

2011

3T 2012

9M 2012

1.724.796
(1.356.080)
368.716
(284.957)
(176.806)
(103.266)
(5.238)
353
83.759
(53.011)
(45.841)
18.267
31.681
34.855
(1.487)
(25.473)
23.986
33.368
(51.800)
(18.432)

1.407.841
(1.062.981)
344.860
(282.559)
(179.935)
(95.531)
(6.923)
(170)
62.301
(72.599)
(45.006)
26.694
(16.437)
(45.047)
(92.476)
(23.747)
(68.729)
(137.523)
(269.643)
(407.166)

462.315
(360.997)
101.318
(76.952)
(61.006)
(26.600)
(1.355)
12.009
24.366
(19.010)
(13.867)
3.594
(1.778)
(6.695)
(3.462)
(3.453)
(9)
(10.157)
(19.733)
(29.890)

1.223.562
(933.276)
290.286
(178.386)
(175.446)
(77.226)
(4.187)
78.473
111.900
(62.995)
(40.003)
12.165
(1.332)
19.735
(4.650)
(4.884)
234
15.085
(100.827)
(85.742)

(22.005)
29.795
(51.800)
3.573

(409.919)
(140.276)
(269.643)
2.753

(30.213)
(10.480)
(19.733)
323

(86.007)
14.820
(100.827)
265

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
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IV. Avaliação das Ações Ordinárias da Springs Global
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Avaliação pelo Preço Médio Ponderado das Cotações das Ações
Preço e volume das ações da Springs Global (SGPS3)
Preço por ação (R$/ ação)

Volume (mil ações)

4,5
4

2.000
Data do fato relevante
05/11/2012

3,88

1.800
1.600

3,5

1.400

3

1.200
2,5
1.000
2

2,21

800

1,5

600

1

400

0,5
0
nov-11

200
0
dez-11

jan-12

fev-12

mar-12

Volume (mil ações)
Período

abr-12

mai-12

jun-12

Preço por ação (R$ / ação)

jul-12

ago-12

set-12

out-12

nov-12

dez-12

Preço médio ponderado (R$ / ação)

Preço médio ponderado das ações (R$)

12 meses anteriores ao fato relevante (04/11/2011 - 02/11/2012) ¹

2,92

Período desde o fato relevante (05/11/2012 - 11/12/2012)

2,58

Fonte: Bloomberg
Nota: (1) 03/11/2012 (sábado), 04/11/2012 (domingo)
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Avaliação Patrimonial das Ações
Valor patrimonial por ação em 30 de setembro de 2012
Cálculo do Valor Patrimonial das Ações

30/09/2012

Patrimônio líquido

R$ mil

1.277.400

Participação dos acionistas não-controladores

R$ mil

7.994

Patrimônio líquido ajustado

R$ mil

1.269.406

Número de ações

Milhões

Valor patrimonial por ação

R$ / ação

200,0
6,35

Fonte: CVM, Springs Global e Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
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Avaliação por Múltiplos de Mercado
Tabela de Múltiplos de Mercado
Valores em milhões da moeda local, exceto quando mencionado
Dívida Líquida

EBITDA
FY2012E (3)

EBITDA
FY2013E (4)

353

328

46

56

7,7x

6,3x

3.726

6.689

2.963

944

937

7,1x

7,1x

10,75

8.882

162.542

153.660

25.380

29.279

6,4x

5,6x

HKD

7,14

9.734

10.940

1.206

1.688

912

6,5x

12,0x

Índia

INR

89,95

23.211

44.870

21.659

7.043

6.880

6,4x

6,5x

1382-HK

Hong Kong

HKD

6,44

9.263

7.634

(1.629)

1.237

1.334

6,2x

5,7x

KTML-PK

Paquistão

PKR

16,12

3.957

20.405

16.447

3.292

3.271

6,2x

6,2x

LTH-AV

Austria

EUR

485,00

146

146

1

28

28

5,2x

5,3x

000810-CN

China

CNY

7,35

953

1.400

447

165

164

8,5x

8,5x

Média

6,7x

7,0x

Mediana

6,4x

6,3x

Empresa

Ticker

País

Moeda (1)

Tavex

TVX- ES

Espanha

EUR

0,22

26

002083-CN

China

CNY

3,97

Alok Industries

521070-IN

Índia

INR

Texwinca Holdings

321-HK

Hong Kong

Arvind

500101-IN

Pacif Textiles Holdings

Sunvim Group

(5)

Kohinoor Industries

(5)

Linz Textil (5)
China Resource Jinhua

(5)

Preço (2) Equity Value

EV

EV/ EBITDA EV/ EBITDA
2012E
2013E

Fonte: Bloomberg (11/12/2012)
Nota: (1) EUR- Euro, CNY - Iuan, PKR - Rúpias Paquistanesas, HKD - Dólares de Hong Kong, INR - Rúpias Indianas. (2) Preço por ação, em unidades da moeda
local.(3) FY2012E, projeção para o ano fiscal de 2012. (4) FY2013E, projeção para o ano fiscal de 2013. (5) EBITDA estimado conforme a média do crescimentos
das empresas Tavex, Alok Industries, Texwinca Holdings, Arvind e Pacific Textiles Holdings de 2011 para 2012 (10%) e de 2012 para 2013 (-0.6%). Essa medias
foram então aplicadas ao EBITDA das companhias de 2011 e 2012E respectivamente para estimar o EBITDA de 2013. Para todas as outras foram consideradas
as projeções da Bloomberg que resultam das estimativas de analistas de mercado que cobrem a ação.
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Avaliação por Múltiplos de Mercado (continuação)
Cálculo do Valor das Ações por Múltiplos de Mercado
Múltiplo EV/ EBITDA 2013E

7,0x

EBITDA 2013E

R$ mil

192.063

EV

R$ mil

1.350.174

Dívida líquida ajustada (30/09/2012)

R$ mil

752.525

Equity value

R$ mil

597.649

Participação dos acionistas não-controladores a valor de mercado¹

R$ mil

3.740

Equity value Ajustado

R$ mil

593.908

Número de ações

Milhões

Preço por ação

R$ / ação

EBITDA (R$ Mil)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA

2010

200,0
2,97

2011

3T 2012 (2)

9M 2012 (3)

2012E (4)

2013E (4)

1.724.796

1.407.841

462.315

1.223.562

1.631.416

1.849.260

368.716

344.860

101.318

290.286

387.048

453.069

21,4%
193.012
11,2%

24,5%
162.938

21,9%
35.532

11,6%

23,7%
103.853

7,7%

8,5%

23,7%
138.471
8,5%

24,5%
192.063
10,4%

Premissas para o cálculo do EBITDA 2013E da Springs Global
Para o ano de 2012 a receita líquida, o lucro bruto e o EBITDA da Springs foram calculados como 4 vezes a média dos valores apresentados
nos 3 primeiros trimestres do ano de 2012, de forma a manter a margens realizadas durante os 9 primeiros meses do ano de 2012.
A receita líquida de 2013 foi projetada como 4 vezes a receita líquida do 3T 2012.
A margem bruta de 2013 foi projetada em 24,5% da receita líquida, valores condizentes com a margem histórica de 2011.
O EBITDA foi projetado considerando um aumento de 5% na despesas operacionais de 2012E.
Fonte: Bloomberg, Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
(1) Participação dos acionistas não-controladores a valor de mercado foi calculada multiplicando-se o percentual da Participação dos acionistas nãocontroladores (R$ 7.944 mil) sobre o Patrimônio Líquido (R$ 1.277.400 mil), ou seja 0,63%, pelo valor do Equity Value (R$ 597.649 mil), resultando dessa
forma no valor de R$ 3.740 mil (2) 3º trimestre de 2012 (3) Período referente aos 9 primeiros meses de 2012 (4) Estimativas

32

V. Anexo
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A. Cálculo Detalhado do EBITDA e da Dívida Líquida
Dívida Líquida (R$ Mil)

2010

( + ) Empréstimos e financiamentos CP
( + ) Debêntures subscritas pela controladora CP
( + ) Instrumentos derivativos
( + ) Partes relacionadas - minoritários
( + ) Empréstimos e financiamentos LP
( + ) Debêntures subscritas pela controladora LP
( + ) Concessões governamentais
( + ) Planos de aposentadoria e benefícios
( = ) Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( - ) Títulos e valores mobiliários
( - ) Instrumentos derivativos
( = ) Dívida Líquida
( + ) Provisões diversas
( - ) Depósitos judiciais
( = ) Dívida Líquida Ajustada

EBITDA (R$ Mil)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA

328.862
12.022
11.880
172.802
14.033
63.992
69.309
672.900
141.274
78
7.079
524.469
21.235
20.198
525.506

2010

2011
337.708
25.388
17.967
20.000
519.883
5.266
68.847
77.507
1.072.566
146.616
88
11.225
914.637
16.316
15.683
915.270

2011

30/09/2012
366.838
11.621
338.095
70.446
78.172
865.172
113.361
751.811
16.185
15.471
752.525

3T 2012 (1)

9M 2012 (2)

2012E (3)

2013E (3)

1.724.796

1.407.841

462.315

1.223.562

1.631.416

1.849.260

368.716

344.860

101.318

290.286

387.048

453.069

21,4%
193.012
11,2%

24,5%
162.938
11,6%

21,9%
35.532

23,7%
103.853

7,7%

8,5%

23,7%
138.471
8,5%

24,5%
192.063
10,4%

Fonte: Demonstrações Financeiras Auditadas da Springs Global
Nota: (1) 3º trimestre de 2012 (2) Período referente aos 9 primeiros meses de 2012. (3) Estimativas
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B. Histórico de Preço e Volume da SGPS3
Data
11/12/2012
10/12/2012
07/12/2012
06/12/2012
05/12/2012
04/12/2012
03/12/2012
30/11/2012
29/11/2012
28/11/2012
27/11/2012
26/11/2012
23/11/2012
22/11/2012
21/11/2012
19/11/2012
16/11/2012
14/11/2012
13/11/2012
12/11/2012
09/11/2012
08/11/2012
07/11/2012
06/11/2012
05/11/2012
01/11/2012
31/10/2012
30/10/2012
29/10/2012
26/10/2012
25/10/2012
24/10/2012
23/10/2012
22/10/2012
19/10/2012
18/10/2012

Preço
2,72
2,7
2,68
2,66
2,64
2,63
2,64
2,69
2,62
2,55
2,59
2,6
2,58
2,59
2,58
2,53
2,48
2,52
2,54
2,5
2,5
2,52
2,56
2,53
2,5
2,79
2,7
2,8
2,74
2,65
2,77
2,7
2,8
2,68
2,68
2,65

Volume
12.400
23.300
247.400
13.800
52.200
196.600
300
197.900
26.100
62.200
22.600
5.100
2.200
12.400
26.600
400
227.700
100
27.300
27.600
32.400
12.600
7.500
34.900
458.900
100
200
100
100
19.900
100
7.100
100
12.500
671.400
12.800

Data
17/10/2012
16/10/2012
15/10/2012
11/10/2012
10/10/2012
09/10/2012
08/10/2012
05/10/2012
04/10/2012
03/10/2012
02/10/2012
01/10/2012
28/09/2012
27/09/2012
26/09/2012
25/09/2012
24/09/2012
21/09/2012
20/09/2012
19/09/2012
18/09/2012
17/09/2012
14/09/2012
13/09/2012
12/09/2012
11/09/2012
10/09/2012
06/09/2012
05/09/2012
04/09/2012
03/09/2012
31/08/2012
30/08/2012
29/08/2012
28/08/2012
27/08/2012

Preço
2,64
2,6
2,6
2,59
2,56
2,6
2,71
2,58
2,6
2,65
2,69
2,68
2,75
2,62
2,62
2,63
2,62
2,62
2,69
2,69
2,73
2,75
2,79
2,74
2,9
2,9
2,86
2,9
2,89
2,83
2,9
2,9
2,84
2,81
2,8
2,84

Volume
11.700
400
1.400
1.400
4.800
5.100
100
500
18.700
2.700
100
112.400
66.300
72.300
5.300
205.300
2.300
11.700
200
25.800
5.300
27.100
37.600
114.900
5.600
65.300
347.700
37.100
5.100
107.900
5.100
7.700
3.200
700
33.400
2.200

Data
24/08/2012
23/08/2012
22/08/2012
21/08/2012
20/08/2012
17/08/2012
16/08/2012
15/08/2012
13/08/2012
10/08/2012
09/08/2012
07/08/2012
03/08/2012
02/08/2012
01/08/2012
31/07/2012
30/07/2012
27/07/2012
26/07/2012
25/07/2012
24/07/2012
23/07/2012
20/07/2012
19/07/2012
18/07/2012
17/07/2012
16/07/2012
13/07/2012
12/07/2012
11/07/2012
10/07/2012
06/07/2012
05/07/2012
04/07/2012
03/07/2012
02/07/2012

Preço
2,83
2,84
2,81
2,92
2,92
2,94
2,97
2,89
2,85
2,88
2,95
2,99
2,88
3
2,79
2,64
2,6
2,46
2,5
2,53
2,55
2,59
2,63
2,63
2,6
2,59
2,6
2,62
2,6
2,64
2,63
2,62
2,6
2,6
2,64
2,6

Volume
58.900
13.700
55.700
93.500
900
5.000
125.500
3.100
2.100
6.200
5.500
100
4.700
513.200
61.000
156.000
175.600
13.900
14.600
22.700
2.200
151.600
7.000
13.200
10.100
2.300
5.400
300
43.200
21.300
19.700
600
1.600
25.400
186.500
5.100

Data
29/06/2012
28/06/2012
27/06/2012
26/06/2012
25/06/2012
22/06/2012
21/06/2012
20/06/2012
19/06/2012
18/06/2012
15/06/2012
14/06/2012
13/06/2012
12/06/2012
11/06/2012
08/06/2012
06/06/2012
05/06/2012
04/06/2012
01/06/2012
31/05/2012
30/05/2012
29/05/2012
28/05/2012
25/05/2012
24/05/2012
23/05/2012
22/05/2012
21/05/2012
18/05/2012
17/05/2012
16/05/2012
14/05/2012
08/05/2012
04/05/2012
03/05/2012

Preço
2,64
2,6
2,6
2,62
2,62
2,6
2,6
2,6
2,69
2,8
2,65
2,5
2,55
2,41
2,21
2,3
2,4
2,55
2,53
2,83
2,9
2,87
2,74
2,7
2,8
2,68
2,79
2,79
2,9
2,9
3,07
3,19
3,2
3,3
3,1
3,3

Volume
12.100
2.100
27.500
41.100
5.100
12.000
179.900
17.200
31.600
14.000
100
10.200
19.500
32.600
272.700
54.300
39.500
10.300
71.700
100
23.300
7.900
22.100
12.300
14.600
76.800
88.500
33.700
10.300
12.700
2.000
28.200
400
100
72.400
4.100

Fonte: Bloomberg
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B. Histórico de Preço e Volume da SGPS3
Data
02/05/2012
30/04/2012
27/04/2012
25/04/2012
24/04/2012
23/04/2012
20/04/2012
19/04/2012
18/04/2012
17/04/2012
16/04/2012
12/04/2012
11/04/2012
10/04/2012
09/04/2012
05/04/2012
04/04/2012
03/04/2012
02/04/2012
30/03/2012
29/03/2012
28/03/2012
27/03/2012
20/03/2012
19/03/2012
16/03/2012
14/03/2012
13/03/2012
09/03/2012
08/03/2012
07/03/2012
06/03/2012
05/03/2012
02/03/2012
01/03/2012
29/02/2012

Preço
3,35
3,25
3,27
3,22
3,42
3,24
3,27
3,32
3,5
3,5
3,45
3,5
3,32
3,54
3,57
3,63
3,44
3,22
3,29
3,4
3,4
3,36
3,39
3,59
3,39
3,57
3,42
3,68
3,56
3,54
3,52
3,49
3,53
3,59
3,44
3,36

Volume
1.200
500
300
3.500
500
25.700
14.200
4.300
300
100
100
12.200
10.700
51.600
313.100
82.500
111.800
2.200
12.600
6.600
100
2.200
4.100
100
500
200
1.800
900
700
500
8.200
41.500
1.000
46.000
36.700
7.300

Data
28/02/2012
27/02/2012
24/02/2012
23/02/2012
22/02/2012
17/02/2012
16/02/2012
15/02/2012
14/02/2012
10/02/2012
09/02/2012
08/02/2012
07/02/2012
06/02/2012
03/02/2012
02/02/2012
01/02/2012
31/01/2012
30/01/2012
27/01/2012
26/01/2012
24/01/2012
20/01/2012
19/01/2012
17/01/2012
16/01/2012
13/01/2012
11/01/2012
10/01/2012
09/01/2012
06/01/2012
05/01/2012
04/01/2012
03/01/2012
29/12/2011
28/12/2011

Preço
3,35
3,32
3,35
3,31
3,31
3,3
3,29
3,26
3,25
3,33
3,34
3,44
3,43
3,42
3,36
3,3
3,3
3,23
3,26
3,35
3,32
3,3
3,35
3,36
3,5
3,46
3,35
3,28
3,31
3,3
3,41
3,3
3,29
3,2
3,17
3,44

Volume
1.400
1.000
10.300
100
5.100
40.000
100
200
1.200
4.100
1.500
1.500
300
1.700
200
13.600
8.600
50.200
50.400
12.300
15.900
1.000
1.100
1.100
10.000
1.700
600
79.000
2.600
1.000
15.000
1.400
3.500
1.900
63.800
100

Data
22/12/2011
20/12/2011
19/12/2011
14/12/2011
13/12/2011
12/12/2011
07/12/2011
05/12/2011
02/12/2011
01/12/2011
30/11/2011
29/11/2011
28/11/2011
25/11/2011
23/11/2011
22/11/2011
21/11/2011
18/11/2011
17/11/2011
16/11/2011
14/11/2011
11/11/2011
09/11/2011
08/11/2011
07/11/2011
04/11/2011

Preço
3,26
3,38
3,53
3,55
3,55
3,4
3,47
3,56
3,56
3,68
3,68
3,5
3,6
3,55
3,67
3,65
3,78
3,84
3,8
3,84
3,88
3,75
3,74
3,8
3,8
3,73

Volume
9.800
7.100
1.000
100
3.100
1.300
200
49.300
112.300
67.200
1.400
99.900
22.600
800
8.200
16.100
30.800
3.200
11.200
33.300
1.800
19.600
5.700
61.200
17.300
9.000

Fonte: Bloomberg
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C. Glossário
ABIT

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

APIMEC

Associação dos Analistas e profissionais de investimento do mercado de capitais

BM&FBOVESPA

uma companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração das operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da
Bolsa de Mercadorias & Futuros

CAGR

do inglês, Compounded Annual Growth Rate, taxa composta de crescimento anual

Corporate Finance

do inglês, significa Finanças Corporativas

Dívida Líquida

divida total menos caixa e equivalentes de caixa

Due diligence

processo de diligência usualmente realizado para verificação de eventuais passivos ou contingencias fiscais, tributarias e de outras
naturezas

EBIT

do inglês: Earnings Before Interest and Taxes, equivalente a lucro antes de juros, resultado de equivalência patrimonial e impostos
(LAJIR)

EBITDA

do inglês, Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization significa, com relação a um período, o Lucro Operacional
Antes das Despesas Financeiras, Impostos, Depreciação e Amortização

Entrepreneur Advisor

do inglês, significa assessor de empreendedores

Equity Research

do inglês, significa pesquisa de ações. É a área de estudos detalhados que apresenta os principais fundamentos e perspectivas dos
principais setores da economia

Equity Value

do inglês, significa o valor do capital próprio dos acionistas de uma empresa

EV

do inglês, Enterprise Value, significa o Valor da Empresa

Fairness Opinion

Carta de opinião emitida por um avaliador independente usualmente sobre os aspectos econômico-financeiros de uma transação
societária
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C. Glossário
Fashion Bedding

categoria de produtos que inclui lençóis, fronhas, edredons e acessórios para cama

FY

do inglês, Fiscal Year, significa o ano fiscal

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

IEMI

Instituto de Estudos e Marketing Industrial

Investment Banking

do inglês, significa banco de investimento

Leasing

é um contrato denominado na legislação brasileira como “arrendamento mercantil”. As partes desse contrato são denominadas
“arrendador” e “arrendatário”, conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e, de outro, o cliente

PIB

Produto Interno Bruto

Private Equity

fundos que captam recursos para adquirir empresas ou participações minoritárias, com o objetivo de alavancar seu desenvolvimento

Ticker

Código de identificação que faz referência as ações de uma empresa negociadas em bolsa de valores

US$

dólares dos Estados Unidos da América

Utility Bedding

categoria de produtos que inclui travesseiros, protetores de colchão, capa de edredons e colchas

Valuation

do inglês, significa avaliação

Venture Capital

do inglês, faz referência ao capital de oportunidades para viabilizar o desenvolvimento de novos produtos de forma a que eles se
traduzam, efetivamente, em resultados comerciais

WVAP

do inglês, Volume Weighted Average Price, significa preço médio ponderado pelo volume de negociação
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