Rio de Janeiro, 26 de março
o de 2018.

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

uilherme Roccha Lopes
At: Sr. Gu

Ref.: Ofíccio nº 88/2018/CVM/SEP
P/GEA‐2, de 23 de março
o de 2018.

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, tempestivamente, em atenção ao Ofício nº
88/2018//CVM/SEP/G
GEA‐2, de 23 de maarço de 20
018 (“Ofício
o”, Anexo I), apresen
ntar seus
esclarecim
mentos quaanto às notíícias veiculaadas pelo jo
ornal Valor Econômico, no dia 23//03/2018,
intituladaas "Esfria com
mpra de Inveepar por Muubadala" e "G
Grupo contra
ata RK Partneers para revisar plano
de negóccio" (“Notíciaa”, Anexo II), na qual con sta, entre ou
utras informa
ações, que:
Esfria com
mpra de Invepar por Mu
ubadala
1. ““... esvaziou o interesse do
d fundo árabbe Mubadala
a em compra
ar o controlee da Invepar...”
2. ““O acordo dee exclusivida
ade para avaaliar a Invepar terminou na semana passada. Po
oderia ser
rrenovado, ma
as não foi.”;
M
prroposta vincculante pela aquisição
3. ““As Em noveembro, os Accionistas receeberam do Mubadala
d
de 50,1% da
a Invepar, nu
um desenho que envolveria a emisssão de novaas ações e co
ompra de
ffatias dos Accionistas atu
uais. O Mubbadala ancorra um consó
órcio compossto ainda peelo grupo
ffrancês de inffraestrutura
a Vinci, que ttem no portffólio a operação de conce
cessões de transportes
ssobretudo na
a Europa”;
agamentos significativos
s
s que a emp
presa tem
4. ““As duas opeerações são parte do gaargalo de pa
p
para amortizzar este ano
o, de R$ 2,779 bilhões. Só
S que o ca
aixa da comppanhia fechou o ano
p
passado em R$ 1,12 bilh
hão, menos do que o neecessário para cumprir oos comprom
missos. Por
issso, diz uma fonte, trata‐se de um faalso senso dee tranquilidad
de dos Acionnistas.”;
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5. ““Assim que terminou o período dee exclusivida
ade com o Mubadala o mercado mirou os
h
holofotes sob
bre a CCR...”;; e
ou com fontees ligadas à CCR, o inte
eresse continnua, mas nã
ão há um
6. ““Segundo o Valor apuro
p
passo concreeto a ser dad
do no curto pprazo. Entre analistas há
á ceticismo qquanto aos benefícios
b
q
que a compa
anhia poderiia ter com a Invepar. A percepção é que a CCRR traria para si alguns
p
problemas de
d ativos quee não estãoo 100% resolvidos, como
o a concessãão da BR‐04
40, que a
In
nvepar preteende devolveer para o govverno.”
Grupo co
ontrata RK Partners para
a revisar planno de negócio
7. ““Como a Invvepar tem um empréstim
mo‐ponte co
om o fundo árabe Mubbadala que vence em
n
novembro, a tendência é que o gruppo queira see preparar pa
ara uma dass seguintes situações:
s
a
aceitar a con
nversão da dívida em ccapital, abrirr um novo processo
p
de atração dee sócio ou
rrealizar um aumento
a
de capital com os atuais Accionistas (os Fundos de PPensão Previ,
i, Funcef e
P
Petros mais a empreiteira
a OAS).”
A Companhia prezaa pelo relacionamento e pela traansparência para com os seus acionistas,
a
ores e o merccado em gerral, e reitera , nesta oporrtunidade, o seu posicionnamento ma
anifestado
investido
em ofício
os anterioress, de que suas decisões relativas à divulgação
d
de Fato Relevvante ou Comunicado
ao Mercaado são pau
utadas pela legislação e m vigor e pelas normass da CVM, s obretudo a Instrução
Normativva CVM nº 35
58/02.
As inform
mações publiicadas nas re
eferidas notíícias dos iten
ns 1 a 6, já foram
f
divulggadas pela Co
ompanhia
nos Fatoss Relevantess abaixo:
(i) Em 122/12/2017, a Companhia publicou Fato Relevante (Anexo III) informanndo que a Mubadala
M
Consultoria Financeirra Ltda. (“Mu
ubadala”), p or meio de suas
s
afiliadas, integralizoou o valor no
ominal de
R$ 650.000.000,00 (sseiscentos e cinquenta m
milhões de re
eais), no âmb
bito da 4ª Em
missão de De
ebêntures.
A Mubad
dala ainda adquiriu 15.6
690 (quinze mil, seiscenttas e noventta) debênturres da 3ª Em
missão de
Debênturres da Invepar, no valo
or bruto dee R$ 223.65
52.213,84 (duzentos e vvinte e três milhões,
seiscento
os e cinquen
nta e dois mil,
m duzentoos e treze reais
r
e oiten
nta e quatroo centavos), também
ocorrida em 12/12/2
2017, totalizando um invvestimento no valor de R$ 873.652 .213,84 (oito
ocentos e
os e cinquennta e dois mil,
m duzentoss e treze reaais e oitenta e quarto
setenta e três milhões, seiscento
centavoss). Adicionalm
mente, a Companhia e ccertos acioniistas concederam exclussividade ao Mubadala
M
d M&A.
para a neegociação dee operações de
(ii) A Com
mpanhia info
orma que em
m 17/11/20177, publicou Fato
F
Relevante (Anexo III ) esclarecendo que os
acionistas Fundação dos Econom
miários Fedeerais ‐ FUNCEF (“FUNCEF”), BB Cartteira Livre I Fundo de
c
único cotista a Caiixa de Previd
dência dos F uncionários do Banco
Investimeentos em Açções, tendo como
do Brasil ("PREVI") e Fundação
o Petrobras de Seguridaade Social ‐ PETROS (""PETROS") re
eceberam
propostaa de Mubadala Consultoria Finannceira Ltda.. ("Mubadala"), controolada por Mubadala
M
Investmeent Companyy PJSC para aquisição
a
de participação
o na Invepar. A propostaa também prevê que a
Mubadala poderá reealizar o inve
estimento naa Invepar em
m conjunto com um co‐‐investidor e está sob
análise.
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(iii) Em 11/09/2017
7 a Compan
nhia publicoou Fato Relevante info
ormando quue seu Con
nselho de
Administração e o Conselho
C
de Administra ção da Via 040 autorizaram, respeectivamente em 8 de
setembro
o de 2017, que a Via 040
0 solicite o peedido de ade
esão ao proccesso de reliccitação prop
posto pelo
Governo Federal no
os termos da lei 13.4448/2017, saancionada em
e junho ddeste ano. Com sua
dências nece
essárias paraa o cumprim
mento das
autorizaçção, a Conceessionária Via 040 adotaará as provid
condiçõees estabelecid
das em lei pa
ara o proces so de relicitaação.
Especificaamente no que
q tange o item 7, a coontratação da
d Consultoria RK Partneers, a Invepa
ar informa
que esta consultoriaa foi contrattada em 20117 para validação do se
eu plano an ual de negó
ócios cujo
o final foi tão
o somente um
u relatório de uso interrno da Invep
par. Este trabbalho já foi concluído.
c
resultado
Tal contrratação é co
omum em em
mpresas do porte da Co
ompanhia e não enseja qualquer evvento que
motive a divulgação
o de informa
ações perióddicas, eventtuais e demais informaçções de inte
eresse de
mercado, bem como a divulgação
o de Fato Re levante ou Comunicado
C
ao Mercadoo.
Nesse seentido, nadaa mais havvendo a serr esclarecido
o por parte
e da Compaanhia, reforrçamos o
entendim
mento de quee não houve e não há quualquer even
nto em relaçã
ão à matériaa ora questio
onada que
motive a divulgação
o de informa
ações perióddicas, eventtuais e demais informaçções de inte
eresse de
mercado, bem como a divulgação
o de Fato Re levante ou Comunicado
C
ao Mercadoo.
A Compaanhia se colo
oca à inteira
a disposição de V.Sa. paara eventuais esclarecim
mentos adicio
onais que
sejam considerados necessários.
n

nte,
Attenciosamen

Erik da Costa Brreyer
Diretor P
Presidente e Diretor Vice‐‐Presidente A
Administratiivo‐Financeirro e de Relaçções com Invvestidores
INVESTIMENTOS
N
S E PARTICIPAÇÇÕES EM INFRA
AESTRUTURA S.A.
S – INVEPA
AR
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ANEXO I
Ofício nº 88/2018, de 23 de março de 2018
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Ofício nº 8
88/2018/CVM/SEP/GEA
A-2
Rio
R de Janei ro, 23 de ma
arço de 2018.
or
Ao Senho
ERIK DA COSTA BREYER
e Relações com
c
Investid
dores da
Diretor de
INVESTIM
MENTOS E PARTICIPA
AÇÕES EM INFRAESTR
RUTURA S.A. − INVEP
PAR
Avenida A
Almirante Ba
arroso, 52, salas
s
801, 30
001 e 3002 − Centro
20031-000
0 Rio de Jan
neiro − RJ
Tel.: (21) 2211-1300 Fax:
F
(21) 22
211-1313
E-mail: invvest@invepar.com.br
3.com.br; maiara.madurreira@b3.coom.br;
C/C: emisssores@b3.ccom.br; ana.pereira@b3
marcelo.h
heliodorio@b
b3.com.br; nelson.orteg
n
a@b3.com.br
o de esclare
ecimentos sobre notíc
cia veiculad
da na mídiaa
Assunto: Solicitação
Prezad
do Senhor Diretor,
D
eportamo-no
os às notícia
as veiculada
as no jornal Valor Econ
nômico no ddia 23 de ma
arço de 2018,
1.
Re
intituladass "Esfria com
mpra de Inv
vepar por Mu
ubadala" e "Grupo conttrata RK Paartners para revisar plan
no
de negócio", nas quais constam as
a seguintess informaçõe
es:
Esfria compra de Invepar por M
Mubadala
Data:se
exta-feira, 23
3 de março de
e 2018
Mídia:V
Valor Econôm
mico
Por Fe
ernanda Pires
s, Rodrigo Ro
ocha e Ivo Rib
beiro De São Paulo
O cená
ário econômico complicad
do, com imp
pacto direto nos
n númeross operacionaiis, esvaziou o
interes
sse do fundo árabe M
Mubadala em
m comprar o controlee da Invepa
ar, holding de
d
infraesstrutura dos Fundos de P
Pensão do Banco
B
do Brrasil (Previ), Caixa Econômica Federral
(Funce
ef) e Petrobra
as (Petros) e da OAS. O acordo de exclusividaade para ava
aliar a Invep
par
termin
nou na semana passada. Poderia serr renovado, mas
m não foi.
Conforrme apurou o Valor com fo
ontes ligadas aos Acionisttas , o Mubaddala ainda terria interesse no
n
negócio, mas em um
u patamar de preço differente da prroposta feita no início do ano passad
do.
e
um gap
p", afirma um a fonte.
"Hoje existe
Em no
ovembro, os Acionistas receberam do Mubadala proposta vvinculante pela
p
aquisiçã
ão
de 50,1% da Invep
par, num des
senho que en
nvolveria a emissão
e
de novas ações
s e compra de
d
a
um consórcio
c
co
omposto ainda pelo grup
po
fatias dos Acionistas atuais. O Mubadala ancora
ês de infrae
estrutura Vin
nci, que tem
m no portfó
ólio a operração de co
oncessões de
d
francê
transp
portes sobrettudo na Euro
opa.
Segund
do o balanço
o recém-pub
blicado, o Me
etrô Rio, um dos maiorees geradores de receita do
d
grupo, teve queda de passageirros na casa de
d dois dígito
os, afetado ppela crise eco
onômica e pe
elo
mpasso das tarifas de mettrô e ônibus, que tiraram a população ddo modal.
descom
Existe hoje uma crescente
c
pre
eocupação com
c
outros ativos
a
també m. "Uma co
oisa é a Bolssa
do 85 mil pon
ntos, outra é a economia
a real", diz um analista. S
Soma-se a is
sso a situaçã
ão
batend
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econômica do Rio, com alta taxa de desemprego, o que reduz o uso de transporte. E é
justamente lá que estão ativos importantes da Invepar.
Essa depreciação dos ativos tem pesado na avaliação dos potenciais interessados, visto que as
concessões têm prazo para acabar e as projeções ficam mais difíceis de serem alcançadas. Além
disso, há um segundo fator: os fundos tiraram pressão da negociação, visto que a empresa teve
uma injeção de capital recente via emissão de Debêntures - só que elas vencem no fim do ano.
A companhia levantou em dezembro R$ 800 milhões na quarta emissão de Debêntures ,
conversíveis em ações. Do montante, R$ 650 milhões foram subscritos pelo Mubadala. O fundo
cedeu outros R$ 223,6 milhões adquirindo uma parte da terceira emissão de Debêntures , com o
compromisso de recompra desses títulos por uma subsidiária da Invepar no fim de 2018.
As duas operações são parte do gargalo de pagamentos significativos que a empresa tem
para amortizar este ano, de R$ 2,79 bilhões. Só que o caixa da companhia fechou o ano
passado em R$ 1,12 bilhão, menos do que o necessário para cumprir os compromissos.
Por isso, diz uma fonte, trata-se de um falso senso de tranquilidade dos Acionistas .
Recuo lança dúvida sobre interesse pela Supervia, que faz o transporte de trens na região
metropolitana do Rio
O recuo em relação à Invepar lança uma incerteza sobre o interesse do fundo de Abu Dhabi por
outro ativo no Rio: a Supervia, empresa que explora o transporte ferroviário de passageiros na
região metropolitana da capital. Há dez meses o Mubadala fez uma proposta pela Supervia, cujos
Acionistas são a Odebrecht Transport e o grupo japonês Mitsui. Mas o valor foi considerado baixo
e o negócio não evoluiu.
"Só faz sentido [para o Mubadala] comprar a Supervia se fechar com a Invepar. O interessante da
história é a sinergia com o Metrô Rio", diz um analista.
Assim que terminou o período de exclusividade com o Mubadala o mercado mirou os
holofotes sobre a CCR, entendendo que o caminho para a companhia entrar no negócio ficara
livre. O maior grupo brasileiro de concessões de infraestrutura chegou a fazer uma proposta não
vinculante para tentar uma exclusividade e começar uma auditoria na Invepar. O interesse da
CCR, contudo, era em ativos específicos, um modelo diferente do proposto pelo fundo árabe.
Segundo o Valor apurou com fontes ligadas à CCR, o interesse continua, mas não há um
passo concreto a ser dado no curto prazo. Entre analistas há ceticismo quanto aos
benefícios que a companhia poderia ter com a Invepar. A percepção é que a CCR traria
para si alguns problemas de ativos que não estão 100% resolvidos, como a concessão da
BR-040, que a Invepar pretende devolver para o governo.
A concessionária é responsável pela duplicação e operação do trecho de 936,8 quilômetros que
liga Juiz de Fora (MG) a Brasília (DF). O benefício principal para a CCR, avaliam esses analistas,
que falam sob sigilo, seria sobretudo aumentar o tempo médio do portfólio de concessões.
Questionada, a Invepar informou por e-mail desconhecer qualquer arrefecimento das
negociações com o Mubadala.
Com relação a uma deterioração dos resultados, a companhia sustentou que os números de
2017 "confirmam sua recuperação econômica e consolidação da melhoria operacional conduzida
nos últimos anos". A companhia informou que o prejuízo de R$ 482,6 milhões de 2017 foi 50%
menor do que o de 2016, ao desconsiderar a venda da subsidiária Lamsac.
A empresa ainda destacou medidas para redução de custos operacionais, melhora do perfil de
dívida e renegociação do pagamento da outorga do aeroporto de Guarulhos (SP).
Grupo contrata RK Partners para revisar plano de negócio
Data:sexta-feira, 23 de março de 2018
Mídia:Valor Econômico
Por Fernanda Pires, Ivo Ribeiro e Rodrigo Rocha| De São Paulo
Paralelamente à entrada de um sócio que assumiria o contrato da companhia, a Invepar
contratou a consultoria RK Partners, especializada em reestruturação financeira de empresas,
para revisar e validar o plano de negócios da concessionária. E, conforme o Valor apurou,
determinar a estrutura de capital ideal da holding de infraestrutura.
Procurada, a Invepar disse que a contratação da RK "para validação do seu plano de negócio"
ocorreu no ano passado e o trabalho já foi concluído.
A empresa tem um desafio importante no curto prazo, com o vencimento no fim deste ano de
Debêntures (ver reportagem Esfria compra de Invepar por Mubadala).
Como a Invepar tem um empréstimo-ponte com o fundo árabe Mubadala que vence em
novembro, a tendência é que o grupo queira se preparar para uma das seguintes
situações: aceitar a conversão da dívida em capital, abrir um novo processo de atração de
sócio ou realizar um aumento de capital com os atuais Acionistas (os Fundos de Pensão
Previ, Funcef e Petros mais a empreiteira OAS).
Contudo, como a OAS está em recuperação judicial, a fatia que detém na Invepar (24,4% do
capital) entrou no plano aprovado pelos credores. E os recursos da venda dessa participação
serão destinados para pagar dívidas com os bondholders (detentores de créditos da empresa no
exterior).
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A Invepar vem de um histórico de alta alavancagem, medida pela relação entre Dívida Líquida e
lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ( Ebitda ). Isso decorre dos altos
investimentos que a holding realizou nas concessões, como no aeroporto de Guarulhos (SP). A
alavancagem da empresa encerrou 2017 em 4,2 vezes, mesmo patamar de um ano antes.

2.
A respeito das notícias veiculadas, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a
veracidade das afirmações veiculadas na notícia, em especial a respeito dos trechos destacados, e,
caso afirmativo, solicitamos informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato
Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02. Relembrando que, em Fato Relevante arquivado
nesta CVM 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.", porém as notícias trazem detalhamentos da proposta que,
salvo melhor juízo, não se encontram divulgados nos fatos relevantes e em comunicados oficial da
Companhia.
3.
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 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.
4.
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.
5.
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.
6.
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 26 de março de
2018.
Atenciosamente,

ANEXO I ‐ Página 3

ANEXO II
Notícias “Esfria compra de Invepar por Mubadala” e
“Grupo contrata RK Partners para revisar plano de negócio”
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ANEXO III
Fatos Relevantes Publicados

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

FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima
com sede na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral,
em cumprimento às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, (“Lei das
S.A.”), e nos termos e para os fins da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002 (“ICVM 358”), que:


Dia 09.11.2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado pela unanimidade dos acionistas
presentes a realização da 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária,
com garantia real adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, sob
regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, mediante a
emissão de 80.000 (oitenta mil) debêntures da Companhia, com valor nominal unitário de
R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, em 11.12.2017 (“Data de Emissão”), o valor nominal de
R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) e vencimento em 11.12.2018 ("4ª Emissão de
Debêntures");



Na data de hoje, a Mubadala Consultoria Financeira Ltda. (“Mubadala”), por meio de suas afiliadas,
integralizou o valor nominal de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), no
âmbito da 4ª Emissão de Debêntures;



Os recursos obtidos serão utilizados para realização, direta ou indiretamente, de aportes de capital,
via aumento do capital social e/ou concessão de mútuos e/ou dívida subordinada e/ou
adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC em empresas que direta ou indiretamente
sejam detentoras de concessões de infraestrutura ou que detenham opção de compra de ações
referentes a concessões de infraestrutura e despesas operacionais da Emissora.

Além da integralização de 65.000 (sessenta e cinco mil) Debêntures da 4ª Emissão, a Mubadala adquiriu
15.690 (quinze mil, seiscentas e noventa) debêntures da 3ª Emissão de Debêntures da Invepar, no valor
bruto de R$ 223.652.213,84 (duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos
e treze reais e oitenta e quatro centavos), também ocorrida na data de hoje, totalizando um investimento
no valor de R$ 873.652.213,84 (oitocentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e treze reais e oitenta e quarto centavos).
A Companhia e certos acionistas concederam exclusividade ao Mubadala para a negociação de operações
de M&A.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao
progresso deste tema.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
e de Relações com Investidores

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

FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima
com sede na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”), em atendimento à disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme aditada (“Instrução
CVM 358”), vem comunicar ao mercado em geral que foi notificada em 16 de novembro de 2017 pela
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS ("PETROS") que este acionista da Invepar recebeu
proposta para aquisição de participação na Invepar, nos seguintes termos:

“...proposta vinculante ("Proposta") de Mubadala Consultoria Financeira LIda. ("Mubadala"),
controlada por Mubadala Investment Company PJSC, para a subscrição de novas ações de emissão
da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. ‐ INVEPAR, sociedade anônima com sede
na Av. Almirante Barroso, no 52, salas 801 , 3001 e 3002, Centro, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.758.318/0001‐24 ("Invepar"), bem como para a aquisição
de um número de ações atualmente detidas pela PETROS, pela Fundação dos Economiários
Federais ‐ FUNCEF ("FUNCEF") e pela BB Carteira Livre I Fundo de Investimentos em Ações
("PREVI" e, em conjunto com FUNCEF e PETROS, os "Acionistas") no capital social da Invepar (a
"Transação"). Caso a Transação venha a ser concretizada nos termos da Proposta, a Mubadala
poderá deter até 50,1% (cinquenta vírgula um por cento) do capital social total e votante da
Invepar.
A Proposta prevê inúmeras condições precedentes para a implementação da Transação, incluindo,
mas não se limitando a, (i) negociação entre os Acionistas e Mubadala de um acordo de
investimento definitivo, de um novo acordo de acionistas da Invepar e de outros documentos
relevantes; (ii) conversão de todas as ações preferenciais de emissão da Invepar em ações
ordinárias; e (iii) obtenção das aprovações societárias aplicáveis e do consentimento das
autoridades públicas competentes.
A Proposta também prevê que a Mubadala poderá realizar o investimento na Invepar em conjunto
com um co‐investidor.”
Também foi notificado por este acionista da Invepar que a proposta esta sob análise.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao
progresso deste tema.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
e de Relações com Investidores

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

FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima
com sede na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”), em atendimento à disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme aditada (“Instrução
CVM 358”), vem comunicar ao mercado em geral que foi notificada em 16 de novembro de 2017 pelo BB
Carteira Livre I Fundo de Investimentos em Ações, tendo como único cotista a Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil ("PREVI") que este acionista da Invepar recebeu proposta para aquisição
de participação na Invepar, nos seguintes termos:

“...proposta vinculante ("Proposta") de Mubadala Consultoria Financeira Ltda. ("Mubadala"),
controlada por Mubadala Investment Company PJSC, para a subscrição de novas ações de emissão
da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, sociedade anônima com sede
na Av. Almirante Barroso, no 52, salas 801,3001 e 3002, Centro, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.758.318/0001-24 ("Invepar"), bem como para a aquisição
de um número de ações atualmente detidas pelo PREVI, pela Fundação dos Economiários Federais
- FUNCEF ("FUNCEF") e pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS ("PETROS" e, em
conjunto com FUNCEF e PREVI, os "Acionistas") no capital social da Invepar (a "Transação"). Caso
a Transação venha a ser concretizada nos termos da Proposta, a Mubadala poderá deter até
50,1% (cinquenta vírgula um por cento) do capital social total e votante da Invepar.
A Proposta prevê inúmeras condições precedentes para a implementação da Transação, incluindo,
mas não se limitando a, (i) negociação entre os Acionistas e Mubadala de um acordo de
investimento definitivo, de um novo acordo de acionistas da Invepar e de outros documentos
relevantes; (ii) conversão de todas as ações preferenciais de emissão da Invepar em ações
ordinárias; e (iii) obtenção das aprovações societárias aplicáveis e do consentimento das
autoridades públicas competentes.
A Proposta também prevê que a Mubadala poderá realizar o investimento na Invepar em conjunto
com um co-investidor.”
Também foi notificado por este acionista da Invepar que a proposta esta sob análise.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao
progresso deste tema.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
e de Relações com Investidores

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

FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima
com sede na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”), em atendimento à disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme aditada (“Instrução
CVM 358”), vem comunicar ao mercado em geral que foi notificada em 17 de novembro de 2017 pela
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (“FUNCEF”), que este acionista da Invepar recebeu
proposta para aquisição de participação na Invepar, nos seguintes termos:

“...proposta vinculante ("Proposta") de Mubadala Consultoria Financeira Ltda. ("Mubadala"),
controlada por Mubadala Investment Company PJSC, para a subscrição de novas ações de emissão
da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. ‐ INVEPAR, sociedade anônima com sede
na Av. Almirante Barroso, no 52, salas 801,3001 e 3002, Centro, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.758.318/0001‐24 ("Invepar"), bem como para a aquisição
de um número de ações atualmente detidas pela FUNCEF, pela Fundação Petrobras de Seguridade
Social ‐ PETROS ("PETROS") e pela BB Carteira Livre I Fundo de Investimentos em Ações (“PREVI” e,
em conjunto com FUNCEF e PETROS, os "Acionistas") no capital social da Invepar (a "Transação").
Caso a Transação venha a ser concretizada nos termos da Proposta, a Mubadala poderá deter até
50,1% (cinquenta vírgula um por cento) do capital social total e votante da Invepar.
A Proposta prevê inúmeras condições precedentes para a implementação da Transação, incluindo,
mas não se limitando a, (i) negociação entre os Acionistas e Mubadala de um acordo de
investimento definitivo, de um novo acordo de acionistas da Invepar e de outros documentos
relevantes; (ii) conversão de todas as ações preferenciais de emissão da Invepar em ações
ordinárias; e (iii) obtenção das aprovações societárias aplicáveis e do consentimento das
autoridades públicas competentes.
A Proposta também prevê que a Mubadala poderá realizar o investimento na Invepar em conjunto
com um co‐investidor.”
Também foi notificado por este acionista da Invepar que a proposta esta sob análise.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a
Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao
progresso deste tema.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
e de Relações com Investidores

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR

CONCESSIONÁRIA BR 040 S.A.

CNPJ/MF 03.758.318/0001-24
NIRE: 33.3.002.6.520-1

CNPJ/MF 19.726.048/0001-00
NIRE: 31.3.0010687-0

FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
(“Invepar”) e CONCESSIONÁRIA BR 040 S.A. ("VIA 040" ou “Companhia” ou
“Concessionária”), em atendimento à disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme aditada (“Instrução CVM
358”), comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração da Invepar e o Conselho de Administração da Via 040 autorizaram,
respectivamente em 8 de setembro de 2017, que a Via 040 solicite o pedido de adesão
ao processo de relicitação proposto pelo Governo Federal nos termos da lei
13.448/2017, sancionada em junho deste ano.
Com a autorização de seu acionista, a Concessionária adotará as providências
necessárias para o cumprimento das condições estabelecidas em lei para o processo de
relicitação.
A Via 040 ressalta que continuará operando normalmente de forma a garantir a
segurança e atendimento 24 horas aos seus usuários, por meio de suas 21 bases de
atendimento já implantadas, disponibilização dos serviços de socorro médico e
mecânico, além da realização de serviços de conservação, sinalização, manutenção do
pavimento e inspeção da rodovia.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança
corporativa, a Companhia e seu acionista controlador manterão o mercado
oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao progresso deste
tema.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017.

INVESTIMENTOS E PARTICIPACÕES EM
INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR

CONCESSIONÁRIA BR 040 S.A.

Erik da Costa Breyer

João Garcia Couri Neto

Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente
Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores

Diretor de Relações com Investidores

