INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
CNPJ nº 03.758.318/0001-24
NIRE nº 33.3.002.6.520-1

COMUNICADO AO MERCADO
INVESTIMENTOS E PARTICIPACÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR (”INVEPAR“
ou ”Companhia“), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (”CVM“) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (”Instrução CVM“),
vem divulgar as seguintes informações, nos termos do Anexo C, 30-XXXIII da Instrução CVM,
no que tange a transações com partes relacionadas:
1)

Línea

Amarilla

Brasil

Participações

S.A.

(LAMBRA), subsidiária integral da INVEPAR;
Partes

2) BB Carteira Livre I Fundo de Investimentos em
Ações, acionista da INVEPAR; e
3) Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
PETROS, acionista da INVEPAR.
Cada um dos acionistas detém aproximadamente

Relação com a Companhia

25%

do

total

das

ações

da

INVEPAR,

e

indiretamente 25% das ações de LAMBRA.
Venda, por LAMBRA, de 15.684 (quinze mil,
seiscentos

e

oitenta

e

quatro)

debêntures

simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia real adicional, em
série única, da 3ª emissão de debêntures da
Objeto

INVEPAR (“Debentures”), representando 49,9%
do saldo das Debêntures detidas por LAMBRA,
adquiridas por BB Carteira Livre I Fundo de
Investimentos em Ações e Fundação Petrobrás de
Seguridade

Social

–

PETROS,

na

mesma

proporção.
A liquidação financeira foi realizada na presente
data nos termos constantes da escritura de
Principais Termos e Condições

emissão

das

Debêntures

e

utilizando-se

os

procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão.

www.invepar.com.br/ri

invest@invepar.com.br

Data de realização da operação

24 de outubro de 2017.

Eventual participação dos sócios ou
administradores da contraparte
relacionada na transação

não se aplica

Obter recursos para que INVEPAR realize os
aportes necessários em suas subsidiárias em
Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

virtude

de

compromissos

contratados,

viabilizando no curto prazo a continuidade do
plano

de

preservação

investimento
do

valor

das

subsidiárias

econômico

do

e

grupo

INVEPAR. As debêntures foram vendidas na sua
curva

contábil.

Não

foram

obtidas

ofertas

melhores de financiamento junto ao mercado
financeiro e de capitais.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores da Invepar
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