INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. –
INVEPAR
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FATO RELEVANTE
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 23
de novembro de 2012 foi firmado contrato de outorga de opções de compra e de
venda de ações de emissão da Concessionária Rio Barra S.A. (“Contrato”) entre, de
um lado, a Companhia e, de outro lado, a Queiroz Galvão Participações –
Concessões S.A., a

Odebrecht Participações e

Investimentos S.A. e a Zi

Participações S.A., em conjunto, as atuais acionistas da Concessionária.
A Concessionária Rio Barra S.A. detém o direito de exploração da concessão da
Linha 4 do Metrô do Estado do Rio de Janeiro que ligará a Zona Sul à Barra da
Tijuca.
Com sua entrada em operação em 2016, a Linha 4 deverá acrescentar 16
quilômetros ao sistema metroviário do Rio de Janeiro (que conta atualmente com
41 quilômetros), adicionando cerca de 300 mil passageiros/dia por meio de seis
novas estações.
O preço do prêmio da outorga de opção de compra é de aproximadamente R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e, assumindo que a Companhia venha
a exercer a opção, o preço do exercício da mesma será definido de acordo com os
termos e condições previstos no Contrato.
A assinatura do Contrato reforça a estratégia da Invepar de ser um dos principais
grupos em infraestrutura de transportes do Brasil, ampliando sua atuação em
mobilidade urbana, segmento de grandes desafios para o nosso país nos próximos
anos.

A realização da operação está sujeita ainda a certas condições suspensivas
previstas no Contrato, incluindo, entre outras, a anuência formal do Estado do Rio
de Janeiro e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência –
CADE.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a conclusão
da Operação.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2012.
Gustavo Nunes da Silva Rocha
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

