
 
 

 

 

Oferta Pública de Aquisição – Comunicação 
 

NOVA YORK, 22 de novembro de 2022 - NOVA YORK, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -

- Atento S.A. (a "Empresa") (NYSE: ATTO) confirmou que em 18 de novembro de 2022, a MCI 

Capital, LC iniciou uma oferta pública para comprar até 1.525.000 ações ordinárias da Empresa 

a um preço de $ 5 por ação em dinheiro (a "Aquisição Oferta"). 

O Conselho de Administração da Companhia está avaliando a Oferta de Aquisição e definindo 

se recomenda aos acionistas que aceitem ou rejeitem, ou não se manifestem e permaneçam 

neutros em relação à Oferta. A Companhia notificará os acionistas sobre a recomendação formal 

do Conselho de Administração até 5 de dezembro de 2022, arquivando na Comissão de Valores 

Mobiliários dos Estados Unidos uma declaração de solicitação/recomendação no Anexo 14D-9. 

Os acionistas da Empresa são aconselhados a não tomar nenhuma medida neste momento, 

aguardando a revisão da oferta de aquisição pelo Conselho. 

Informações adicionais importantes 

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta 

de venda de quaisquer valores mobiliários. A Companhia apresentará uma declaração de 

solicitação/recomendação no Anexo 14D-9 em conexão com a Oferta Pública junto à Securities 

and Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO 

DE INVESTIMENTO, OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O ANEXO 14D-9 E 

QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS NA SEC QUANDO ESTIVEREM 

DISPONÍVEIS, POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES. Esses materiais estarão 

disponíveis no site de relações com investidores da companhia em 

https://investors.atento.com/. Além disso, todos esses materiais (e todos os outros documentos 

de oferta pública arquivados na SEC) estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC: 

www.sec.gov. 

Sobre a Atento 

A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de 
processos de negócios (“CRM BPO”) da América Latina e uma das principais provedoras do mundo. A 
Atento também é um dos principais provedores de serviços de CRM BPO de nearshoring para empresas 
que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolve seu modelo de negócios em 14 
países, onde emprega aproximadamente 150.000 pessoas. A Atento conta com mais de 400 clientes aos 

quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM BPO por meio de múltiplos canais. Os clientes da 
Atento são principalmente empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, 
serviços bancários e financeiros, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento 

são negociadas sob o símbolo ATTO na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em 2019, a Atento foi 
eleita uma das 25 melhores empresas multinacionais do mundo e uma das melhores multinacionais 
para se trabalhar na América Latina pelo Great Place to Work®. Além disso, em 2021, o Everest nomeou 
a Atento como uma “star performer”. O Gartner nomeou a empresa por dois anos consecutivos como 

líder em seu Quadrante Mágico, a partir de 2021. Para mais informações, visite www.atento.com. 
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