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Rafael Frankel, Bradesco BBI:
Bom dia. Obrigado por aceitar minha pergunta. Eu queria saber, se vocês puderem
comentar um pouco, quais são os próximos passos da OPA da LATAM? Ela chegou
a oficializar se manterá o preço proposto e quando vocês esperam que esse
processo seja concluído? Obrigado.
Ronald Domingues:
Obrigado pela pergunta. Em relação à oferta, há muito pouco que possamos falar
porque a oferta é uma decisão da LATAM e um processo conduzido pela LATAM.
Só uma breve atualização, divulgamos um Fato Relevante no final de outubro com o
laudo feito pelo Credit Suisse, que foi o banco contratado pela LATAM.
E estamos seguindo todo o ritual e o processo exigido pela oferta. Nesse momento
não temos nenhuma previsão de data que possamos passar para vocês.
Rafael Frankel:
Obrigado.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a
palavra para as considerações finais da Companhia.
Roberto Medeiros:
Eu queria agradecer a todos novamente pela participação em nossa conferência de
resultado. Lembrando que aqui seus pontos valem mais e tudo isso graças a rede
que inclui nossos parceiros e nossos colaboradores e todos os participantes. De
novo agradeço a presença e tenham um ótimo dia.
Operadora:
A teleconferência da Multiplus S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de
todos. Tenham um bom dia.
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