Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÃO COM EMPRESAS - SEP
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS
At:

Ilma. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Ilmo. Sr. Fernando Soares Vieira
Ilmo. Sr. Francisco José Bastos Santos
Ref.: Ofício 1840/2018-SAE.

Prezados Senhores,

A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, (“Invepar” ou
“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, vem, pelo presente, em atendimento ao Ofício nº
1840/2018-SAE de 30 de outubro de 2018 (“Ofício”, “Anexo I”), apresentar esclarecimentos à notícia
intitulada “Um ou outro”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo no dia 30 de outubro de 2018
(“Notícia”, “Anexo II”), na qual consta, entre outras informações, que:
1. O pagamento do principal dos bônus emitidos no exterior pode ser em cinco ou sete anos, a
depender do prazo que a empresa optar;
2. A Invepar tem dito aos investidores que pretende levantar esses recursos com uma oferta de
ações (IPO) ou venda de ativos.
Sobre as informações supramencionadas, a Invepar esclarece que:
A respeito do item “1” acima, a Companhia, por meio de Comunicado ao Mercado divulgado no dia 15
de outubro de 2018, anunciou o acesso ao mercado de capitais internacional para possível captação de
recursos através da emissão de títulos representativos da dívida. No entanto, até o presente momento,
não há definições acerca da efetiva emissão, incluindo prazo, volume de captação e demais
características da oferta. Portanto, neste instante, não há informações decisivas para serem divulgadas
ao mercado.
Em referência ao item “2”, no âmbito de sua estratégia de longo prazo, a Invepar informa que monitora
e avalia constantemente as condições de mercado, observando as alternativas existentes para sua
estrutura de capital, incluindo as oportunidades de emissão de títulos representativos da dívida, de
oferta de ações (IPO), de venda de ativos dentre outras. No entanto, no presente, não há qualquer
decisão da Companhia a respeito dessas alternativas, especialmente as relacionadas à emissão de ações
e venda de ativos.
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Por fim, a Companhia esclarece que quaisquer deliberações a respeito dos temas supramencionados,
ou relacionadas a outros temas relevantes, serão pronta e oportunamente divulgadas ao mercado,
conforme disposições constantes da Instrução CVM nº 358/02.
Sendo estes os esclarecimentos pertinentes em relação aos questionamentos formulados no Ofício, a
Companhia se coloca à disposição para prestar informações adicionais que se façam necessárias.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.
Enio Stein Júnior
Diretor de Relações com Investidores da Invepar
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ANEXO I

Ofício 1840/2018-SAE, de 30 de outubro de 2018

30 de outubro de 2018
1840/2018-SAE
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR
At. Sr. Enio Stein Júnior
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 30/10/2018, sob o título “Um ou outro”, consta,
entre outras informações, que:
1. O pagamento do principal dos bônus emitidos no exterior pode ser em cinco ou sete anos, a depender
do prazo que a empresa optar;
2. A Invepar tem dito aos investidores que pretende levantar esses recursos com uma oferta de ações
(IPO) ou venda de ativos.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 31/10/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.
Na resposta a ser enviada deve constar os itens objeto do questionamento acima, antes da manifestação
dessa empresa. Este parágrafo, bem como os parágrafos abaixo devem ser omitidos na sua resposta.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e B3 em 13/12/2011, e o
seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº
452/07.
Esta consulta está sendo efetuada porque não identificamos os itens objeto de questionamento nos documentos
enviados por essa companhia, por meio do Sistema Empresas.NET, pelo qual devem ser divulgadas
informações periódicas, eventuais e demais informações de interesse do mercado, garantindo sua ampla e
imediata disseminação e o tratamento equitativo a todos os participantes. Em caso de contraditório, favor
informar o documento e as páginas em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram
enviadas.
Cabe ressaltar a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos
ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam
ser divulgadas ao mercado.
A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02,
deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo:
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 e o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará
na transmissão simultânea do arquivo para a B3 e CVM, mesmo que a empresa entenda necessário e divulgue
também Fato Relevante sobre o tema.
A resposta acima mencionada, e mesmo a divulgação do Fato Relevante, não afasta eventual apuração, pela
CVM, das responsabilidades pela divulgação intempestiva, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
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c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
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Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no
exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em
seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool,
being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use,
retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete
this message. Thank you for your cooperation.
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Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no
exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em
seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool,
being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use,
retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete
this message. Thank you for your cooperation.
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ANEXO II

Notícia “Um ou outro”
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