FATO RELEVANTE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR
CNPJ/MF nº 03.758.318/0001-24 - NIRE nº 33.3.002.6.520-1
Companhia Aberta
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR ("INVEPAR" ou
"Companhia"), em cumprimento às disposições do § 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e dos arts. 2º e 12 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, informa que:
a) como etapa de implementação do Instrumento Particular de Acordo de Investimentos e Outras
Avenças ("Acordo") celebrado, de um lado, pelos acionistas da Companhia: CONSTRUTORA
OAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.310.577/0001-04 ("OAS"), e BB CARTEIRA LIVRE
I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.899.742/0001-74
("FUNDO BB"), e, de outro, pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, entidade fechada de previdência complementar com sede na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 98, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.053.942/0001-50 ("PETROS"), e pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, Edifício Corporate Financial
Center, 13º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.436.923/0001-90 ("FUNCEF"), cuja
assinatura foi objeto de fato relevante divulgado em 30 de outubro de 2008, os acionistas da
Companhia, em assembléia geral extraordinária realizada nesta data, aprovaram o aumento do
capital social da Companhia em R$ 719.397.493,81, mediante a emissão de 33.272.653 ações
ordinárias e 66.545.304 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal;
b) o aumento de capital deliberado visou a permitir o ingresso de PETROS e FUNCEF no capital
social da INVEPAR;
c) o FUNDO BB, a FUNCEF e a PETROS subscreveram a totalidade das ações emitidas no referido
aumento de capital, nos seguintes montantes:
Ações ON
Acionistas

Ações PN

Quantidade

Percentual Total
Atingido

Quantidade

Percentual Total
Atingido

FUNDO BB

6.286.217

34,15%

12.572.432

60,00%

FUNCEF

13.493.218

20,00%

26.986.436

20,00%

PETROS

13.493.218

20,00%

26.986.436

20,00%

d) o ingresso de PETROS e FUNCEF no capital social da INVEPAR tem como objetivo estratégico o
provimento dos recursos financeiros necessários para que a Companhia possa ampliar sua atual
base de negócios e sua atuação no setor de infra-estrutura;
e) para fins do disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, o FUNDO BB, a PETROS e a
FUNCEF prestaram as seguintes declarações e informações à Companhia:
(i) a participação acionária do FUNDO BB na Companhia passou a ser a seguinte:
Antes do aumento de capital
Quantidade

Percentual

Após o aumento de capital
Quantidade

Percentual

Ações ON

16.754.780

49,00%

23.040.997

34,15%

Ações PN

68.386.880

100,00%

80.959.312

60,00%

(ii)

a PETROS e a FUNCEF não eram detentores de quaisquer ações de emissão da
Companhia previamente ao aumento de capital ora deliberado;

(iii) o FUNDO BB, a PETROS e a FUNCEF não detêm bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações ou debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia, seja direta ou indiretamente, ou através de pessoas ligadas a
quaisquer dos mencionados acionistas;
(iv) com a aquisição de ações da Companhia ora efetuada, a PETROS e a FUNCEF, após a
celebração de novo acordo de acionistas, passarão a integrar o bloco de controle da
Companhia ao lado de FUNDO BB e OAS; e
(v) na presente data, o único acordo de voto em vigor na Companhia é o acordo de acionistas
celebrado entre OAS e FUNDO BB em 02.10.2007.
Rio de Janeiro, 6 de março de 2009.
Damião Carlos Moreno Tavares
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores

