INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. INVEPAR
CNPJ nº 03.758.318/0001-24
NIRE nº 33.3.002.6.520-1
Código CVM 18775
COMPANHIA ABERTA
Em cumprimento ao disposto no artigo 30, II da Instrução CVM nº 480/2009 e
nos artigos 8º e 13 da Instrução CVM 481/2009, e visando à instrução dos
Acionistas quanto às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.INVEPAR (“Companhia”), a ser realizada em 21 de dezembro de 2018,
disponibiliza-se nesse documento as informações relevantes para o exercício
do direito de voto pelos acionistas.
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I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 21 DE
DEZEMBRO DE 2018.
Com relação à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada em 21.12.18, a Administração propõe:
(i)

Concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da

Companhia:
Que seja aprovada a concessão de Carta de Indenidade ao Diretor VicePresidente de Engenharia da Companhia.
(ii) Programa de ILP da Companhia com outorga de units relativa ao
ciclo 2018:
A administração propõe a alteração do item 3.11 do Plano de ILP para prever
que a outorga de units relativa ao ciclo 2018 do Programa de ILP da Invepar
considere excepcionalmente o valor arbitrado da Companhia, com base na
média do valor de avaliação das fundações em 31/12/17 e o valor mínimo de
referência para o leilão de recuperação judicial da OAS, a exemplo do que foi
realizado em 2017.
A Administração propõe, ainda, a outorga de units relativa ao ciclo 2018 do
Programa de ILP da Invepar com base no critério estipulado acima.
As informações referentes às matérias a serem deliberadas na AGE exigidas
pela Instrução CVM 480 e 481 estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018.
A Administração.
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II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009

-

(a) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE
CONCESSÃO DE CARTA DE INDENIDADE (art. 8º):
SEMPRE QUE UMA PARTE RELACIONADA, TAL COMO DEFINIDA PELAS
REGRAS CONTÁBEIS QUE TRATAM DESSE ASSUNTO, TIVER INTERESSE
ESPECIAL NA APROVAÇÃO DE UMA MATÉRIA SUBMETIDA À
ASSEMBLEIA, A COMPANHIA DEVE FORNECER AOS ACIONISTAS, NO
MÍNIMO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:
I – nome e qualificação da parte relacionada interessada
Pedro Augusto Cardoso da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da certeira de identidade nº 064474844, emitida pela IFP/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 852.270.307-82, com endereço na Av. Almirante Barroso
n° 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003;
II – natureza da relação da parte relacionada interessada com a
companhia
O Diretor Vice-Presidente de Engenharia é Diretor Estatutário da Invepar.
III – quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela
companhia que sejam de titularidade da parte relacionada interessada,
direta ou indiretamente
Não há.
IV – eventuais saldos existentes, a pagar e a receber, entre as partes
envolvidas
Não há saldos a pagar e a receber entre as partes envolvidas além da
remuneração devida ao diretor estatutário pelo exercício de suas funções.
V – descrição detalhada da natureza e extensão do interesse em
questão
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A Carta de Indenidade será dada em benefício ao diretor estatutário da
Companhia, que é parte relacionada a esta, conforme a Deliberação CVM nº
642/2010. A Carta visa cobrir custos/ônus advindos de processos judiciais
propostos contra o Diretor em decorrência do exercício de suas funções na
Companhia. Cumpre esclarecer que esse benefício é atualmente concedido a
todos os diretores estatutários da Companhia, conforme deliberações das
Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 28/10/2016, 14/07/2017 e
08/05/2018.
VI – recomendação da administração acerca da proposta, destacando
as vantagens e desvantagens da operação para a companhia.
A administração recomenda a aprovação da Carta de Indenidade para
esclarecimento de direitos e deveres do administrador.
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(b) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE
PROGRAMA DE ILP DA COMPANHIA COM OUTORGA DE UNITS
RELATIVA AO CICLO 2018

Informações do Anexo 13
ANEXO 13 - PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
1. Cópia do plano proposto
O Plano vigente está arquivado
018775IPE250520170104291309-96.

no

IPE,

conforme

protocolo

de

envio

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando:
a. Potenciais beneficiários
Nome: Erik da Costa Breyer
Qualificação: Bacharel em Direito
Cargo: Presidente
Regime de Contratação: Estatutário
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há um contrato de trabalho firmado em
30/09/2016, assumindo o cargo de Diretor Presidente da companhia, que prevê (i) o
pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii) remuneração de curto prazo
de 14 salários e (iii) remuneração de longo prazo de 14 salários. Anteriormente,
ocupava o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, em contrato firmado na data de
08/06/2015, com previsão de (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 10 salários e (iii) remuneração de longo prazo
de 12 salários.
Nome: Júlio César Fonseca
Qualificação: Psicólogo
Cargo: Diretor VP Recursos Humanos
Regime de Contratação: Estatutário
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo prazo de 12
salários.
Nome: Túlio Toledo Abi Saber
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Rodovias
Regime de Contratação: Estatutário
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Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo prazo de 12
salários.
Nome: Eduardo Marques de Almeida Dantas
Qualificação: Engenheiro de Produção
Cargo: Diretor VP Novos Negócios e Estratégia
Regime de Contratação: Estatutário
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo prazo de 12
salários.
Nome: Enio Stein Júnior
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Financeiro e Relações com Investidores
Regime de Contratação: Estatutário
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
20/04/2018 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo em conformidade com as regras vigentes na Companhia e
(iii) remuneração de longo prazo em conformidade com as regras vigentes na
Companhia.
Nome: Eduardo de Abreu Lima
Qualificação: Advogado
Cargo: Diretor Jurídico
Regime de Contratação: CLT
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
16/01/1998 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês. O
executivo foi transferido para Invepar em 01/02/2015, ocupando a posição de Gerente
Jurídico.
Nome: Guilherme Ramalho
Qualificação: Administrador
Cargo: Diretor Presidente
Regime de Contratação: Estatutário
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
19/12/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo prazo de 12
salários.
b. Número máximo de opções a serem outorgadas

7

O cálculo das Outorgas seguirá a metodologia de Expected Growth, onde o delta da
opção corresponde ao valor presente (data da outorga) do ganho potencial de uma
opção, ou seja, a diferença entre o preço estimado de venda da ação e o preço do
exercício, que é definido na outorga.
Em cada Oferta de Outorga o Elegível terá o direito de receber um número de unidades
(opções virtuais) levando-se em consideração seu target anual de remuneração
variável de longo prazo e a média do ganho potencial esperado de uma opção.
c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano
O presente Plano de Incentivo não tem natureza de um plano de opção de compra de
ações, não há possibilidade de serem adquiridas ou alienadas ações da companhia.
d. Condições de aquisição
O Conselho de Administração da Invepar define a abrangência da elegibilidade do
Programa de ILP, que pode incluir executivos ativos da Invepar e empresas
controladas do Grupo.
O gatilho do Programa de ILP é de 90% da meta projetada de EBITDA acumulado em
cada vesting, relativamente ao portfólio da respectiva outorga.
e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício
O Preço da Ação na data de outorga é definido pela relação entre o valuation da
Invepar e a quantidade total de ações existentes por parte da empresa. O valor da
companhia em 2018 fica definido pela média de 4 (quatro) valores: valor do laudo de
avaliação da PETROS em 31/12/2017; valor do laudo de avaliação da PREVI em
31/12/2017; valor do laudo de avaliação da FUNCEF em 31/12/2017; e valor mínimo
de referência para o leilão de recuperação judicial da OAS.
f. Critérios para fixação do prazo de exercício
O programa tem vigência de 8 anos, cujo exercício das opções pode ser feito a partir
do quarto ano, conforme regra de vesting. A última janela para exercer as opções
corresponderá ao oitavo ano desde sua concessão.
g. Forma de liquidação de opções
Vesting progressivo a partir do 4º ano (0, 0, 0, 1/3, 1/3 e 1/3), condicionados às
regras de Critérios de Performance para exercer as opções.
Ao final do período de vesting, o beneficiário receberá exclusivamente em dinheiro o
valor equivalente a tais “opções virtuais”, que representarão a quantidade de salários
“target” já pré-estabelecido no Programa de ILP, eventualmente acrescido da
valorização da Companhia apurada.
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
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Caso haja um Evento de Liquidez, haverá antecipação de 100% dos valores unvested.
Consideraremos evento de liquidez situações como IPO ou alteração da composição do
bloco de controle da Invepar envolvendo 50% + 1 ação ordinária.
3. Justificar o plano proposto, explicando:
a. Os principais objetivos do plano
O presente Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) tem por objetivo a concessão
de opções a determinado grupo de executivos, visando estimular o alcance de metas
desafiadoras para a Companhia, por meio de uma gestão eficiente e a fim de obter
resultados sustentáveis; alinhar interesses dos acionistas e executivos; e retenção dos
executivos - chave para alcance dos objetivos estratégicos da Companhia.
b. A forma como o plano contribui para esses objetivos
O modelo de remuneração e os indicadores para a remuneração variável refletem os
objetivos do orçamento e do plano de negócios, desempenho financeiro e operacional,
além da estratégia do Grupo. Sendo assim, diretamente alinhados com os interesses
dos acionistas.
c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia
A Política de Remuneração da INVEPAR busca alinhar os interesses dos
administradores à estratégia do negócio por meio de uma remuneração justa,
equilibrada com o mercado e competitiva, bem como a promover a retenção dos
profissionais. A composição da remuneração da Diretoria é definida considerando um
adequado alinhamento à pratica de remuneração aplicada pelo mercado para empresas
de porte semelhante e ao desempenho econômico-financeiro da Companhia.
d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a
curto, médio e longo prazo
Conforme definido por metodologia de apuração do Programa de ILP, há expectativa
de valorização da companhia e do alcance dos resultados internos de EBITDA
projetados para o período de duração do programa.
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as
regras contábeis que tratam desse assunto
O ciclo de 2018 do Programa de ILP praticado pelo grupo Invepar tem uma estimativa
de valor total envolvido de R$ 9.281.650,00.
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Informações do Anexo 20-B
NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos
esperados da operação;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas
em tesouraria;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou
alienadas;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos
que a companhia vier a utilizar, se houver;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto
existentes entre a companhia e a contraparte das operações;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de
valores mobiliários, informar:
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
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a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas
(alienadas); e
Não aplicável.
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a
preços mais de 10% (dez por cento)
Não aplicável.
c. superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por
cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação,
ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
Não aplicável.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a
composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da
sociedade;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte
relacionada à companhia, tal como definida pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art.
8º desta Instrução;
Nome: Erik da Costa Breyer
Qualificação: Bacharel em Direito
Cargo: Presidente
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há um contrato de trabalho
firmado

em

30/09/2016, assumindo o

cargo de

Diretor

Presidente da

companhia, que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 14 salários e (iii) remuneração de
longo prazo de 14 salários. Anteriormente, ocupava o cargo de Diretor
Administrativo Financeiro, em contrato firmado na data de 08/06/2015, com
previsão de (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 10 salários e (iii) remuneração de longo prazo
de 12 salários.
Nome: Júlio César Fonseca
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Qualificação: Psicólogo
Cargo: Diretor VP Recursos Humanos
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de
longo prazo de 12 salários.
Nome: Túlio Toledo Abi Saber
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Rodovias
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de
longo prazo de 12 salários.
Nome: Eduardo Marques de Almeida Dantas
Qualificação: Engenheiro de Produção
Cargo: Diretor VP Novos Negócios e Estratégia
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de
longo prazo de 12 salários.
Nome: Enio Stein Júnior
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Financeiro e Relações com Investidores
Regime de Contratação: Estatutário

12

Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 20/04/2018 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês; (ii) remuneração de curto prazo em conformidade com as regras
vigentes na Companhia e (iii) remuneração de longo prazo em conformidade
com as regras vigentes na Companhia.
Nome: Eduardo de Abreu Lima
Qualificação: Advogado
Cargo: Diretor Jurídico
Regime de Contratação: CLT
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 16/01/1998 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês. O executivo foi transferido para Invepar em 01/02/2015, ocupando a
posição de Gerente Jurídico.
Nome: Guilherme Ramalho
Qualificação: Administrador
Cargo: Diretor Presidente
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado
em 19/12/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia
do mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de
longo prazo de 12 salários.
No escopo do Programa de ILP, o quantitativo de units de cada Executivo
elegível ao ciclo com início da vigência em 2018 foi definido, conforme abaixo:
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A proposta prevê a não aplicação do cap de 1,5 target no Programa de ILP para
os ciclos com vigência a partir de 2017, conforme recomendação e modelo
desenhado pela Mercer.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
10.Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
11.Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
12.Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art.
7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.
13.Especificar

as

razões

pelas

quais

os

membros

do

conselho

de

administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não
prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores
nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
Sem alteração em relação ao modelo já praticado pela Invepar e aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 30/01/2018.

14

