Rio de Janeiroo, 16 de abril de 2018.

À COMIS
SSÃO DE VALORES MOB
BILIÁRIOS - C
CVM
SUPERIN
NTENDÊNCIA
A DE RELAÇÃ
ÃO COM EMP
PRESAS - SE
EP
GERÊNC
CIA DE ACOM
MPANHAMENTO DE EMPR
RESAS
At:

nando Soaress Vieira
Illmo. Sr. Fern
Illmo. Sr. Guilherme Rocha Lopes
EP/GEA‐2.
Ref.: Ofíccio nº 116/20018/CVM/SE

Prezadoss Senhores,
INVESTIMEENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTTURA S.A. ‐ IN
NVEPAR, sociedade anônnima com se
ede na Av.
Almirantee Barroso, nº 52, salas 801, 30001 e 3002
2, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
s
o nº
03.758.318/0001‐24 (“Invepar” ou
o “Compannhia”), vem, pela presente, em atenndimento ao Ofício nº
3 de abril dee 2018 (“Ofício”, Anexo I)), apresentarr os esclarecimentos a
116/20188/CVM/SEP//GEA‐2, de 13
seguir, em
m complemeentação ao Comunicado
C
o ao Mercado
o divulgado pela Compa nhia em 26 de março
de 2018.
O Ofício faz referênccia à notícia intitulada “EEsfria comprra de Invepa
ar por Mubaadala”, divulggada pelo
ão de 23 de março de 20
018, solicitan
ndo a manifeestação da Co
ompanhia
Jornal Vaalor Econômiico, em ediçã
“sobre a veracidade da
d afirmação
o veiculada nna notícia dee que o acord
do de exclusiividade para
a avaliar a
Invepar tterminou na semana antterior ao diaa 23 de marçço, e que poderia ter siddo renovado,, mas não
foi”.
A respeitto, confirmamos que a exclusividade
e
e conferida à Companhia
a e certos accionistas con
ncederam
exclusivid
dade ao Mubadala
M
Co
onsultoria FFinanceira Ltda., contro
olada do M
Mubadala In
nvestment
Companyy PJSC (“Mu
ubadala”), pa
ara a negociiação de po
otencial operração envolvvendo a aqu
uisição de
participação e realizaação de invesstimento na Invepar, se encerrou
e
em
m 11 de marçço de 2018, não
n tendo
o; tampoucoo foi negocciada ou co
oncedida exxclusividade a outros
sido renovada até o momento
interessaados na operação.
Nada obstante, a Co
ompanhia in
nforma que permanecem
m em andam
mento os prrocedimento
os de due
mente pelo Mubadala e seus asssociados e a avaliaçãoo para um possível
diligence exclusivam
mpanhia porr esse invesstidor, ressaltando que o término dda exclusividade não
investimeento na com
caracterizou o encerramento ou a alteraçãoo no status das
d negociaçções com o M
Mubadala, razão pela
ompanhia en
ntendeu que este evento por si não caracterizaria
a um fato rel evante nos termos
t
da
qual a Co
regulameentação em vigor.
v
A Compaanhia se colo
oca à inteira
a disposição de V.Sa. paara eventuais esclarecim
mentos adicio
onais que
sejam co
onsiderados necessárioss, renovanddo seu compromisso de manter o mercado em geral
atualizad
do sobre as in
nformações relevantes reelacionadas ao progresso
o deste temaa.

Attenciosamen
nte,

Erik da Costa Brreyer
es com Invesstidores
Diretorr Presidente e de Relaçõe
INVESTIMENTOS
N
S E PARTICIPAÇÇÕES EM INFRA
AESTRUTURA S.A.
S – INVEPA
AR
1

ANEXO I

Ofício nº 116/2018/CVM/SEP/GEA‐2
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2018.
Ao Senhor
ERIK DA COSTA BREYER
Diretor de Relações com Investidores da
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. − INVEPAR
Avenida Almirante Barroso, 52, salas 801, 3001 e 3002 − Centro
20031‐000 Rio de Janeiro − RJ
Tel.: (21) 2211‐1300 Fax: (21) 2211‐1313
E‐mail: invest@invepar.com.br
C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; maiara.madureira@b3.com.br;
marcelo.heliodorio@b3.com.br; nelson.ortega@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia ‐ Reiteração
Prezado Senhor Diretor,
1.
Reportamo‐nos à resposta ao Ofício nº 88/2018/CVM/SEP/GEA‐2, enviada pela Companhia
através de Comunicado ao Mercado em 26/03/2018.
2.
Na resposta citada, a Companhia não se manifestou sobre a veracidade da seguinte
informação, constante da notícia, a respeito do esvaziamento do interesse do fundo Mubadala pela
Invepar: "o acordo de exclusividade para avaliar a Invepar terminou na semana passada. Poderia ser
renovado, mas não foi."
3.
A respeito, reiteramos a exigência de manifestação de V.Sª sobre a veracidade das afirmação
veiculada na notícia de que o acordo de exclusividade para avaliar a Invepar terminou na semana
anterior ao dia 23 de março, e que poderia ter sido renovado, mas não foi. Relembrando que, em Fato
Relevante arquivado em 17/11/2017, a Companhia, a respeito do mesma tema ora divulgado na
mídia, comprometeu‐se a manter "o mercado oportunamente atualizado sobre informações
relevantes relacionadas ao progresso deste tema."
4.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE,
categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3”. O
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atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não
exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante,
nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
5.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de
Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade
do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios,
bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em
que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
6.
Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo 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 estas têm
conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado com o objetivo de averiguar se
estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
7.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a
esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do
artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/2007,
determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de
outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente Ofício, até o dia 16 de abril de
2018.

Atenciosamente,
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