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 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem ao
mercado informar o quanto segue:
1. Em 21 de março de 2012, a INVEPAR incorporou a sociedade denominada V.P.R. BRASIL
PARTICIPAÇÕES S.A. (“VPR”), sociedade anônima fechada, com sede na Av. Angélica nos
2.330, 2.346 e 2.364, 9º andar, sala 909, Consolação, Cidade e Estado de São Paulo, CEP
01228-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.578.244/0001-60 (“Incorporação”), que detém
100% (cem por cento) das ações da sociedade denominada LÍNEA AMARILLA BRASIL
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.346, 9° andar, sala 908, Consolação, CEP 01228-200,
Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.395.604/0001-09 que, por sua vez, é detentora de 100%
(cem por cento) das ações representativas do controle acionário da LÍNEA AMARILLA S.A.C.,
sociedade anônima fechada constituída de acordo com as Leis da República do Peru, com sede
na Av. Camino Real, 456, Torre Real, Piso 16, Oficina 1604, Distrito de San Isidro, Cidade de
Lima, Peru (“LAMSAC”), cujo objeto social é a construção, manutenção e exploração da via
expressa denominada Línea Amarilla, situada na Cidade de Lima, por prazo de 30 anos a partir
da celebração, em 12 de novembro de 2009, do pertinente Contrato de Concessão com a
Municipalidade de Lima.
2. Na referida data, foram realizados todos os atos societários necessários à formalização da
Incorporação, incluindo o instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação
(“Protocolo”), e a aprovação, pelos acionistas das sociedades envolvidas, da operação de
incorporação, pela INVEPAR, da sociedade VPR, cujas ações eram detidas integralmente por
OAS S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Angélica,
n° 2.330, 2.346 e 2.364, 9° Andar, Consolação, CEP 01.228-200, Brasil, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 14.811.848/0001-05 (“OASP”), nos termos do Protocolo.
3. A formalização da Incorporação e a transferência indireta de 100% das ações de emissão de
LAMSAC para INVEPAR contaram com todas as aprovações exigidas pelo pertinente Contrato
de Concessão.
4. Os atos societários e documentos pertinentes à Incorporação submetidos pela INVEPAR e VPR
aos seus acionistas serão divulgados ao mercado, observando-se os procedimentos fixados na
regulamentação da CVM aplicável às operações da espécie.
5. A operação de que trata este Fato Relevante será apresentada aos órgãos que compõem o
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência no prazo e na forma assinalados pela legislação
em vigor.
6. Ainda em 21 de março de 2012, foi aprovado em Assembléia Geral de INVEPAR a realização
de novo aumento de capital no valor total de R$ 1.255.860.964,84 (um bilhão, duzentos e
cinquenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos), inteiramente subscrito e integralizado em dinheiro pelos acionistas

Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (“FUNCEF”) e Fundação Petrobras de
Seguridade Social – PETROS (“PETROS”), consoante detalhado em Comunicado ao Mercado
divulgado pela INVEPAR no sistema IPE.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2012
Gustavo Nunes da Silva Rocha Diretor Presidente e de Relações com Investidores

