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COMUNICADO AO MERCADO

A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, (“Invepar” ou
“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, no âmbito da administração ordinária de seus negócios
e em atendimento à Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em
geral o anúncio de acesso ao mercado de capitais internacional para possível captação de recursos através
da emissão de títulos representativos da dívida (“Emissão”, “Senior Notes” ou “Notes”), no valor total de
até US$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos).

As Notes não foram e não serão registradas sob o U.S Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities
Act”), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos
Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos (conforme definido no regulamento S do
Securities Act, ou Regulamento S) exceto em transações isentas ou não submetidas às exigências do
registro no Securities Act. Desta forma, as Notes poderão ser ofertadas ou vendidas apenas a compradores
institucionais qualificados (“QIBs” na sigla em inglês) de acordo com a Regra 144A do Securities Act, ou
Regra 144A, ou fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S. As Notes não poderão ser
ofertadas ou colocadas no Brasil e por isso não será necessário realizar registro na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).

Este Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e não representa uma oferta de venda
nem uma solicitação de oferta para compra das Notes. Não deverá haver qualquer venda das Notes em
qualquer Estado ou jurisdição no qual esta Emissão seja proibida, de acordo com a legislação e
regulamentação daquele Estado ou jurisdição.

No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia manterá o mercado e o público em geral devida e oportunamente atualizados sobre informações
relevantes relacionadas a este tema.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.
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