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 às disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme aditada (“Instrução
CVM 358”), vem a informar ao mercado em geral que, conforme autorização do Conselho de
Administração da Companhia, foram assinados em 05 de agosto de 2016 contratos de compra e venda
de ações (“Contratos”), para a alienação da totalidade das ações de emissão da Línea Amarilla
S.A.C.(“LAMSAC”), de titularidade subsidiária integral da Invepar, Linea Amarilla Brasil Participações S.A.
(“LAMBRA”), pelo valor nominal referenciado a 31/12/2015 (“Preliminary Purchase Price”) de s/
3.698.500.000,00 (três bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões e quinhentos mil de soles); e,
alienação da totalidade das participações societárias direta e indireta da Companhia PEX Peru S.A.C.
(“PEX Peru”), pelo valor nominal referenciado a 31/12/2015 (“Preliminary Purchase Price”) s/
37.300.000,00 (trinta e sete milhões e trezentos mil de soles) para a Vinci Highways S.A.S., sociedade
constituída e organizada de acordo com as leis da França, registrada sob o nº 433 636 461 RCS
Nanterre, com sede na rue Louis Blériot, 92500 Rueil-Malmaison, França (“VINCI”).
Os Contratos preveem cumprimento de condições precedentes, dentre elas a obtenção da aprovação do
Poder Concedente e dos financiadores da LAMSAC. A previsão da Companhia é que a operação esteja
concluída em até 90 dias.
O valor global da transação está sujeito a regras de atualização monetária, ajustes diversos previstos nos
respectivos Contratos e o recebimento pela LAMBRA do pagamento integral de dívidas subordinadas com
a LAMSAC.

O valor bruto global da transação estimado na presente data é de R$ 4.553.170.075,00

(quatro bilhões, quinhentos e cinquenta e três milhões, cento e setenta mil e setenta e cinco de reais).
O EBITDA1 da LAMSAC e da PEX Peru representaram 13,0% do EBITDA2 da Invepar em 2015 e nas
projeções da Companhia representariam 18,9 % do EBITDA de 2020.
Conforme divulgado no Fato Relevante publicado em 21 de janeiro deste ano, a Companhia esclarece que
a alienação em referência tem como objetivo ampliar a capacidade de investimento da INVEPAR em
infraestrutura no Brasil. Dessa forma, os recursos obtidos serão destinados à liquidação de compromissos
financeiros da Companhia e investimentos em suas controladas.
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2016.

Erik da Costa Breyer
Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores da Invepar
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Desconsidera margem de construção e provisão de manutenção.
Considera a proporção de participação acionária da Invepar nas empresas e desconsidera margem de construção e
provisão de manutenção
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