Rio de Janeiro, 119 de janeiro
o de 2018.

À BMF&B
BOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES
A
, MERCAADORIAS E FUTTUROS
SUPERINTEENDÊNCIA DE ACOMPANHAM
MENTO DE EMPPRESAS
At: Sra. A
Ana Lucia da Costa Pereirra
OS ‐ CVM
À COMISSÃÃO DE VALOREES MOBILIÁRIO
SUPERINTEENDÊNCIA DE RELAÇÃO COM
M EMPRESAS ‐ S
SEP
At: Sr. Feernando Soarres Vieira

SUPERINTEENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM
M O MERCADO
O E INTERMEDIÁ
ÁRIOS
At: Sr. Fraancisco José Bastos Santos

Ref.: OFÍCIO
O
89/2018‐SAE, de 118 de janeiro
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 “Compa nhia”), vem
m, tempestivamente, em
m atenção ao
a OFÍCIO
89/2018‐‐SAE, de 18 de
d janeiro de
e 2018 (“Ofíccio”, Anexo I),
I apresenta
ar seus esclarrecimentos, referente
à notícia veiculada no
n site “EXA
AME.com” eem 18/01/20
018, sob o título
t
“Fundo
do árabe e operadora
o
francesa miram conttrole da Inveepar” (“Notíccia”, Anexo II),
I na qual consta,
c
entree outras info
ormações,
que:


““o fundo de investimentto árabe Muubadala e a operadora francesa
f
Vinnci estão pró
óximos de
ffechar a compra do contrrole da conceessionária de
e infraestrutura Invepar. ”

A Compaanhia inform
ma que em 17/11/2017, publicou Fatto Relevante
e (Anexo III) esclarecend
do 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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Em 12/112/2017, a Companhia
C
publicou Faato Relevantte (Anexo IV
V) informanndo que a Mubadala
M
Consultoria Financeirra Ltda. (“Mu
ubadala”), p or meio de suas
s
afiliadas, integralizoou o valor no
ominal de
milhões de re
eais), no âmb
bito da 4ª Em
missão de De
ebêntures.
R$ 650.000.000,00 (sseiscentos e cinquenta m
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
Sendo esstes os esclarecimentos pertinentes
p
em relação aos
a question
namentos foormulados no
o Ofício, a
Companh
hia se colocca à disposiição para p restar quaissquer inform
mações adiccionais que se façam
necessárias.

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

2

ANEXO I
Ofício nº 89/2018 ‐ SAE, de 18 de janeiro de 2018

18 de janeiro de 2018
89/2018-SAE
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - Invepar
At. Sr. Erik da Costa Breyer
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,

Em notícia veiculada no site EXAME.com, em 18/01/2018, sob o título “Fundo árabe e operadora francesa miram
controle da Invepar”, consta, entre outras informações, que o fundo de investimento árabe Mubadala e a operadora
francesa Vinci estão próximos de fechar a compra do controle da concessionária de infraestrutura Invepar.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 19/01/2018, com a sua confirmação ou não, bem como
outras informações consideradas importantes.
Na resposta a ser enviada deve constar o item objeto do questionamento acima, antes da manifestação dessa
empresa. Este parágrafo, bem como os parágrafos abaixo devem ser omitidos na sua resposta.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e B3 em 13/12/2011, e o seu
não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência
de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Esta consulta está sendo efetuada porque não identificamos os itens objeto de questionamento nos documentos
enviados por essa companhia, por meio do Sistema Empresas.NET, pelo qual devem ser divulgadas informações
periódicas, eventuais e demais informações de interesse do mercado, garantindo sua ampla e imediata
disseminação e o tratamento equitativo a todos os participantes. Em caso de contraditório, favor informar o
documento e as páginas em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 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 estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser
divulgadas ao mercado.
A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02,
deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo:
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 e o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na
transmissão simultânea do arquivo para a B3 e CVM, mesmo que a empresa entenda necessário e divulgue
também Fato Relevante sobre o tema.
A resposta acima mencionada, e mesmo a divulgação do Fato Relevante, não afasta eventual apuração, pela CVM,
das responsabilidades pela divulgação intempestiva, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Para obter maiores informações sobre as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Emissores acesse a nova
página no site da B3 http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulacao-de-emissores (Home / Regulação
/ Regulação de emissores).
Atenciosamente,

Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de
Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
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'
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente
utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer
responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar,
alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por
engano,
por
favor,
avise
imediatamente
o
remetente,
apagando
a
mensagem
em
seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its email box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized
to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have
received
this
message
in
error,
please
inform
the
sender
immediately
and
delete
this
message. Thank you for your cooperation.

''
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente
utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer
responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar,
alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por
engano,
por
favor,
avise
imediatamente
o
remetente,
apagando
a
mensagem
em
seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its email box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized
to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have
received
this
message
in
error,
please
inform
the
sender
immediately
and
delete
this
message. Thank you for your cooperation.

'
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ANEXO II
Fundo árabe e controladora francesa miram controle da Invepar – site EXAME.com, de 18/01/2018
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ANEXO III
Fatos Relevantes Publicados em 17/11/2017

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
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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
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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

ANEXO III ‐ Página 3

ANEXO IV
Fato Relevante Publicado em 12/12/2017

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
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