AMEC QUESTIONA CVM E MPF SOBRE FUSÃO ENTRE OI E PORTUGAL
TELECOM
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RIO DE JANEIRO, 12 Dez (Reuters) - A Amec, associação que representa
investidores minoritários, pediu que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
o Ministério Público avaliem os potenciais benefícios indevidos da união entre
Oi e Portugal Telecom a acionistas controladores.
"(O objetivo da carta é solicitar) uma avaliação da operação em sua essência
para evitar uma transferência de valor dos minoritários aos controladores",
disse a jornalistas o presidente da associação, Mauro Cunha, nesta quintafeira.
A Amec diz representar 62 investidores com mandatos de cerca de 500 bilhões
de reais. Segundo Cunha, não é usual a Amec se manifestar sobre casos
específicos, mas isso já ocorreu no passado com operações envolvendo a
própria Oi e a Petrobras
.
No documento, a Amec afirmou que na ocasião do investimento da Portugal
Telecom na Oi em janeiro de 2011, os acionistas controladores Grupo La Fonte
e Grupo AG receberam cada um cerca de 600 milhões de reais,
"pretensamente sob o título de compromisso para manutenção das ações por
cinco anos".
"Na mesma ocasião, outros acionistas controladores (BNDESPAR, Previ,
Funcef e Petros) venderam ações do bloco de controle à mesma Portugal
Telecom por aproximadamente 1 bilhão de reais. Estes montantes equivalem a
40 reais por ação da Oi, o que evidencia um elevado prêmio de controle", diz a
carta.
Assim, para a Amec os controladores já receberam parcialmente o prêmio de
controle na transação inicial com a Portugal Telecom e estão recebendo
novamente um segundo prêmio, "pago por vias transversas pelos minoritários
da Oi".
A fusão entre as empresas, anunciada em outubro, contempla um aumento de
capital da Oi com ativos da Portugal Telecom. Além disso, as dívidas dos
controladores, anunciada em cerca de 4,5 bilhões de reais, será incorporada à
Oi de forma indireta, e segundo a Amec, "cria um benefício particular indevido e
injustificado aos acionistas controladores, pois a Oi não pode servir de
instrumento de financiamento destes".
O aumento de capital da Oi com ativos da Portugal Telecom visaria, desta
forma, compensar a empresa portuguesa pela liquidação das dívidas dos
controladores e diluir injustificadamente os minoritários da Oi, disse a
associação.
"Os ativos da Portugal Telecom já foram precificados antecipadamente pelos
próprios acionistas controladores em bases superavaliadas, e sem a aprovação
dos acionistas minoritários da Oi", acrescentou a Amec, na carta.

Representantes da Oi e da Portugal Telecom não puderam ser imediatamente
contatados pela Reuters.
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