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 pela Instrução nº
552, de 9 de outubro de 2014 (”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:
Línea Amarilla S.A.C. (”LAMSAC“), sociedade
controlada

indiretamente

pela

INVEPAR,

que

detém 100% do seu capital social; e construtora
OAS S.A., Sucursal del Perú (”COAS Perú“), na
qualidade de parte contratada para a execução de
Partes

obras e serviços de engenharia (“Contrato de
EPC”), celebrado em 24 de agosto de 2010, para
a construção da via expressa ”Via Parque Rímac“,
atualmente denominada ”Línea Amarilla“, objeto
de concessão da LAMSAC localizada na região
metropolitana da Cidade de Lima, Peru.
COAS Perú integra o grupo de empresas OAS

Relação com o Emissor

(”Grupo OAS“) que detém aproximadamente 25%
do total das ações da INVEPAR.
O Contrato de Termo de Transação é celebrado
com o objetivo de rescisão do Contrato de EPC

Objeto

celebrado com a COAS Perú, em 24 de agosto de
2010 e imediata disponibilização das áreas objeto
do referido contrato de EPC.

Principais Termos e
Condições

O

Termo

de

Transação

dispõe

acerca

do

pagamento à COAS Perú de valores devidos em
decorrência da rescisão do Contrato de EPC,
celebrado em 24 de agosto de 2010, no montante
total de S/ 75.605.929,77 (setenta e cinco
milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e
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vinte e nove soles peruanos e setenta e sete
centavos), bem como de até S/ 8.876.943,41
(oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
novecentos e quarenta e três soles peruanos e
quarenta e um centavos), em razão de custos
adicionais incorridos em decorrência da rescisão
do contrato de EPC aos subcontratados da COAS
Perú.
Data

Data de assinatura do
contrato

da

assinatura

do

Contrato:

sete

de

setembro de 2016.

Eventual participação dos
sócios ou administradores
da contraparte relacionada
na transação
Justificativa pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado

não se aplica

A transação teve como finalidade obter para a
companhia o integral acesso às áreas objeto do
Contrato de EPC e a quitação junto à COAS Perú
de

valores

devidos

relativos

as

penalidades

contratualmente estabelecidas face a mencionada
rescisão do Contrato de EPC.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2016.

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