Você sabe o que é uma Oferta Pública?
Oferta Pública é a distribuição de ativos nos
mercados primário e secundário, que serão
negociados em Bolsa de Valores.
Na primeira vez em que a empresa realiza essa
distribuição ela é chamada de Oferta Pública Inicial,
também conhecida como IPO (Initial Public Offering).
A empresa passa, então, a ter as suas ações
disponíveis para quem deseja investir e adquirir uma
participação da companhia.

Conheça os três tipos de Ofertas
Públicas que podem ser negociadas
Oferta Pública Inicial (IPO): É a
primeira oferta de distribuição de
ativos de uma empresa que ainda não
possui o capital aberto e não negocia
ações em Bolsa.
Oferta Pública Subsequente (Follow
On): É quando uma empresa que já
possui o capital aberto, com seus
ativos negociados em bolsa, deseja
realizar novamente uma oferta pública.
Oferta Pública de Aquisição (OPA):
Realizada para comprar ações em
circulação no mercado, em função de
alienação de controle ou cancelamento
do registro de capital aberto, entre
outros motivos.

As Ofertas Públicas podem ter como objetivo
a negociação de ações, units, cotas de fundos,
debêntures, BDRs, ADRs, CRIs, cotas de Fundo
Imobiliário e outros tipos de ativos. Conheça um
pouco mais sobre esses ativos.
Units - Ativos compostos por um ou mais grupos
de ações, que podem ser ordinárias, preferenciais,
por exemplo.
Debêntures - Títulos emitidos por empresas para
captar recursos, investir ou pagar dívidas. Em alguns
casos, podem ser convertidos em ações da empresa
que os emitiu.
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - Certificados
de valores mobiliários emitidos no Brasil, que
representam ações de companhias abertas com
sede no exterior.
American Depositary Receipt (ADRs) – Certificados
de valores mobiliários emitidos nas bolsas
americanas, que representam ações de companhias
brasileiras que desejam negociar suas ações nos EUA.
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) - Títulos
de crédito nominativo de emissão exclusiva das
companhias securitizadoras imobiliárias, instituídos
como promessa de pagamento em dinheiro.
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Fundos
que permitem aos investidores aplicarem recursos no
mercado imobiliário por meio da negociação de cotas na
Bolsa de Valores.
Participar de Ofertas Públicas com Ágora
Corretora é simples. Faça o seu cadastro pelo site
agorainvest.com.br e, após receber o e-mail de
confirmação, você pode fazer os pedidos de reserva.

Para mais informações, acesse www.agorainvest.com.br ou
entre em contato com seu Agente Autônomo de Investimentos
(www.agorainvest.com.br/parceiros).
O mercado de ações é um investimento de risco e pode levar a perdas patrimoniais.

