

ANEEL e Eletrobras estão próximas de uma solução para Amazonas Distribuidora;



Petrobras vê risco de desabastecimento de diesel com nova fórmula proposta por
ANP para subsídio;



CSN anuncia R$ 890 milhões em dividendo extraordinário;



Sem Keystone e com National Beef, Marfrig espera faturar R$ 40 bilhões;



Litel aprova emissão de R$ 2,5 bilhões em notas promissórias.

ANEEL e Eletrobras estão próximas de uma solução para Amazonas
Distribuidora

A desverticalização da Amazonas Distribuidora será discutida hoje pelo
conselho da ANEEL - o que significa que os negócios entre a distribuidora
e a Amazonas Geração e Transmissão devem ser dissociados em duas
empresas diferentes. Segundo nossos analistas, esse movimento é
essencial para a privatização dos negócios de distribuição da Amazonas
e, como conseqüência, a privatização da holding. Apesar de todas as
recentes liminares contra a privatização das empresas de distribuição, a
Eletrobras está avançando com sucesso em sua reestruturação (turnaround). O leilão de privatização de suas distribuidoras (Eletroacre, Ceron
e Boa Vista) está programado para o próximo dia 30 e da Amazonas
Distribuidora para setembro. Nossos analistas veem o próximo leilão de
suas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) não-essenciais como
outro

gatilho

interessante

Fonte: Brasil Plural/Genial; Valor Econômico

para

a

empresa

no

curto

prazo.

Petrobras vê risco de desabastecimento de diesel com nova fórmula
proposta por ANP para subsídio

A Petrobras avalia que a nova fórmula proposta pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para calcular o preço de
referência para a concessão de subsídios ao diesel, a partir de 31 de
agosto, poderia trazer risco de desabastecimento ao país. O programa foi
criado em junho, como resultado da greve dos caminhoneiros, contra os
altos preços do diesel. No início, foi utilizada como referência um preço da
Petrobras antes da intensificação dos protestos de maio. Mas
posteriormente a ANP definiu que uma nova fórmula seria estabelecida a
partir de 31 de agosto.
Fonte: Reuters

CSN

anuncia

R$

890

milhões

em

dividendo

extraordinário

A CSN informou na última sexta-feira que vai pagar um dividendo
extraordinário de R$ 890 milhões, a partir de 29 de agosto. Segundo a
siderúrgica, a remuneração faz parte do esforço para alongar seu passivo
financeiro que permitiu ao mesmo tempo concluir o reperfilamento de
dívida de curto prazo com o Bradesco. A CSN disse ainda ter sido
informada de que sua controladora também chegou a um acordo para
"alongamento estrutural e duradouro de suas dívidas", mas não deu
detalhes.
Fonte: Exame

Sem Keystone e com National Beef, Marfrig espera faturar R$ 40
bilhões

A Marfrig Global Foods, segunda maior empresa de carne bovina do

mundo, deve alcançar um faturamento anual de R$ 40 bilhões com a
venda de sua subsidiária Keystone à americana Tyson Foods, que
aconteceu na semana passada, disse Eduardo Miron, vice-presidente de
finanças e relações com investidores da companhia. Assim, a Marfrig
ultrapassa a BRF em receita, ficando atrás só da JBS, e se consolida
como

a

segunda

maior

de

carnes

do

Brasil.

Fonte: Valor Econômico

Litel aprova emissão de R$ 2,5 bilhões em notas promissórias

A Litel, que reúne fundos de pensão de acionistas da mineradora Vale,
informou na última sexta-feira que seu Conselho de Administração
aprovou a emissão de 50 notas promissórias comerciais no valor total de
R$ 2,5 bilhões. A empresa comunicou que os recursos líquidos obtidos
pela companhia com a emissão serão utilizados para propósitos
corporativos
Fonte: Reuters

gerais

e/ou

capital

de

giro

da

companhia.
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