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
A INVESTIMENTOS E PARTICIPACÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR (“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, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e nos termos e para os fins
da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, conforme alterada (“ICVM 358”), que em 1º de setembro de
2013,

a

Concessionária

do

Aeroporto

Internacional

de

Guarulhos

S.A.,

(“GRU

AIRPORT”,

“CONCESSIONÁRIA” ou “AEROPORTO”) assinou um contrato de 10 anos com a Dufry para operar todo o
espaço duty free no Terminal 3 do Aeroporto, localizado em São Paulo.
A Invepar, juntamente com a ACSA, integra o consórcio (Grupar) que detém 51% das ações da GRU
AIRPORT, sendo os outros 49% detidos pela Infraero. Dos 51% da iniciativa privada, a Invepar possui
participação de 90% e a ACSA de 10%.
Com o novo contrato, a Dufry irá acrescentar 6.861 m² de espaço de vendas do novo Terminal 3, cuja
inauguração está prevista para Maio de 2014. O novo espaço será composto de duas lojas duty free de
varejo de viagem em geral, sendo uma na área de embarque com 1.080 m2 e outra na área de
desembarque com 4.367 m2, que serão projetadas com o conceito walk-through. Adicionalmente, será
inaugurado em GRU Airport o conceito de loja franca de grife no Brasil, estando planejada a abertura de 15
lojas de marcas de luxo internacionais com um total de 1.414 m2, a serem operadas também pela Dufry.
No agregado, o espaço dedicado às lojas duty free no Aeroporto passará de 4.370 m2 para 13.385 m2.
A celebração do referido contrato está em linha com a estratégia prevista no Plano de Negócios da Invepar
para o Aeroporto, que consiste em estimular o aumento das receitas não tarifárias e buscar a melhoria da
qualidade de produtos e serviços oferecidos aos seus passageiros.
O GRU Airport está localizado em São Paulo e é o maior aeroporto da América Latina em número de
passageiros. Em 2012, movimentou um total de 32,8 milhões de passageiros, dos quais 12 milhões foram
passageiros internacionais.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2013.
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