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Prece recupera mais de  

R$ 2 milhões aos  

planos de benefícios 
 

Os Planos PRECE I, II e CV recuperam valores com a alienação das ações 

da Elekeiroz – ativos ilíquidos herdados de gestões anteriores a 2007 

 

A nova gestão da PRECE tem logrado êxito em seu plano estratégico na recuperação de valores 
devidos, blindagem e melhora da governança, e venda dos ativos ilíquidos dos planos de 
benefícios – herdados de gestões anteriores a 2007. São esses os pilares da gestão dos ativos 
da Prece, um compromisso com os participantes ratificado pela Diretoria Executiva e Conselho 
Deliberativo.  
 
Neste ensejo, a Prece nos meses de março e abril de 2020 realizou ação estratégica para 
alienar as ações da empresa Elekeiroz S.A., ativo ilíquido herdado de gestões passadas, 
trazendo liquidez, melhora na rentabilidade e apurando grande lucro aos planos Prece I , II e 
CV.  
 
A empresa era controlada pelo grupo Itaú S.A até 2018, quando foi vendida para o grupo HIG 
Capital a R$ 0,96 por ação. A Prece, que detém o título desde antes de 2007, não participou 
dessa venda e buscou maneiras de garantir o melhor interesse dos participantes dos planos 
Prece I, II e CV. Ainda em 2018, a Elekeiroz propôs a compra das ações no valor entre R$ 5,83 
e R$ 6,39, valor em que fecharia seu capital e tornaria a empresa ainda mais ilíquida. Por dever 
de fidúcia, a Prece analisou esta proposta, porém buscando outras alternativas para 
resguardar melhores condições aos planos. 
 
Contudo, por não haver consultado sua assembleia para efetuar aquisição de 50% (cinquenta 
por cento) do capital social de uma outra empresa, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
determinou a realização de assembleia geral extraordinária (AGE) pela Elekeiroz para que 
todos os acionistas ratificassem a compra e, em caso de discordância, estes poderiam solicitar 
direito de recesso (alienação da sua participação na empresa). 
 
Nesse sentido, em março de 2020, dois colaboradores da Prece, representando os setores 
Jurídico e de Investimentos, foram à Assembleia Geral Extraordinária da Elekeiroz e 
ratificaram acordo para alienação a R$ 18,90 por ação, representando um ágio de 
aproximadamente 20 vezes o valor de venda da Itaú S.A, recuperando R$ 2.366.469,00 (dois 
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milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) aos planos de 
benefício Prece I, II e CV. 
 
A nova gestão da PRECE segue em linha seu foco na comunicação constante com os 
participantes e na recuperação da liquidez e dos valores devidos aos planos de benefícios, 
resgatando aos participantes os valores que lhes são por direito. 
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