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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIAS VEICULADAS NA MÍDIA

A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
(“Invepar” ou “Companhia”), sociedade anônima, em atendimento à Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem por meio deste
Comunicado ao Mercado prestar esclarecimentos sobre notícias veiculadas em websites e jornais
nos dias 19 e 20 de agosto de 2019 intituladas “Fundo IG4 fará proposta de R$ 1,7 bi para
comprar dona do aeroporto de Guarulhos”. A Invepar informa que solicitou a seus acionistas que
esclarecessem se há alguma informação a este respeito que deva ser divulgada ao mercado por
meio de Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado, conforme regulamentação aplicável.
A Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, esclareceu que: “desconhece qualquer
proposta nos termos daquela citada na notícia jornalística veiculada e afirma, ainda, que não
recebeu oferta vinculante de IG4 Capital Investimentos Ltda. (“IG4 Capital”) para a aquisição
do controle acionário da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. (“Invepar”)”.
A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de único
cotista do BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações, informou que: “não recebeu
proposta ou está negociando com o fundo IG4 Capital assuntos relativos à INVEPAR conforme
noticiado. A PREVI avalia, de forma permanente, alternativas de liquidez e oportunidades de
negócios envolvendo seus investimentos”.
A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, informou que: “não recebeu proposta
vinculante ou está negociando com o referido Fundo assuntos relativos à INVEPAR nos termos
da notícia jornalística divulgada”.
O Yosemite Fundo de Investimento em Participações ainda não designou formalmente
representante junto à Invepar.
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 oportunamente atualizado sobre
informações relevantes relacionadas a este tema.
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