Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2016.

À BMF&BOVESPA
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS
At: Sr. Nelson Barroso Ortega
À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÃO COM EMPRESAS - SEP
At: Sr. Fernando Soares Vieira
Sr. Guilherme Rocha Lopes
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
At: Sr. Waldir de Jesus Nobre

Ref.: Ofício nº 430/2015/CVM/SEP/GEA-2, de 29 de dezembro de 2015.

Prezados Senhores,
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 complemento a resposta ao OFÍCIO nº
430/2015/CVM/SEP/GEA-2, de 29 de dezembro de 2015 (“Ofício”, Anexo I), encaminhada dia 30
de dezembro de 2015, vem informar que está inquirindo os acionistas OAS Infraestrutura S.A. e
Construtora OAS S.A., conforme disposto no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº
358/02, com o objetivo de averiguar se esses teriam conhecimento de informações que deveriam
ser divulgadas ao mercado acerca dos fatos divulgados pela mídia mencionados no referido ofício.
Tão logo a Invepar receba a resposta por parte de seus acionistas do grupo OAS, avaliaremos a
relevância das informações e julgaremos se haverá necessidade ou não de comunicar a CVM e ao
mercado fato relevante relacionado a este tema, zelando por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
Sendo estes os esclarecimentos adicionais em relação aos questionamentos formulados no Ofício,
a Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer informações adicionais que se façam
necessárias.
Atenciosamente,

Erik da Costa Breyer
Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
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ANEXO I

Ofício nº 430/2015/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015.
Ao Senhor
ERIK DA COSTA BREYER
Diretor de Relações com Investidores da
INVEST.E PART.EM INFRA-ESTR.S/A-INVEPAR
Av. Almirante Barroso, 52, sl 801, 3001 e 3002 – Centro
20031-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2211-1300 Fax: (21) 2211-1313
E-mails: invest@invepar.com.br
C/C: BM&FBOVESPA
Assunto:

Solicitação de esclarecimentos – Notícia veiculada na mídia
Senhor Diretor,

1.
Reportamo-nos ao Comunicado ao Mercado prestando esclarecimentos sobre
consultas CVM/BOVESPA datado de 21/12/2015 e à notícia veiculada na mídia, intitulada
“Brookfield avalia ativos no mercado imobiliário e em infraestrutura” (publicada no jornal O
Estado de São Paulo em 29/12/2015):
“Brookfield avalia ativos no mercado imobiliário e em infraestrutura
Prestes a concluir compra de 24,4% de participação da Invepar que pertence à OAS,
gestora canadense mantém interesse em fazer investimentos no Brasil.
Mônica Scaramuzzo - O Estado de S.Paulo
SÃO PAULO - A gestora canadense Brookfield, que está prestes a concluir a
aquisição da fatia de 24,4% da empreiteira OAS na Invepar, avalia a compra de
mais ativos no Brasil. Além da participação no consórcio que controla o aeroporto
de Guarulhos, a gestora estuda outros negócios envolvendo infraestrutura, como
energia e concessões, e também prédios comerciais, apurou o 'Estado' com fontes
próximas à operação.
Com forte apetite por ativos brasileiros, a Brookfield mantém conversas para fechar
novos negócios já no início de 2016. "O braço de private equity (que compra
participações em empresas) da gestora também está prospectando oportunidades no
País", disse uma fonte a par do assunto.
O ano que termina foi marcado por importantes aquisições da gestora canadense no
mercado brasileiro. Após se comprometer neste mês a comprar a participação
da OAS na Invepar por R$ 1,35 bilhão, a Brookfield espera o fechamento do
negócio, condicionado à realização de um leilão no fim de janeiro (em que a
gestora terá direito de preferência, caso algum concorrente ofereça valor
maior) e à aprovação do restante dos fundos de pensão acionistas da
concessionária - Petros (da Petrobrás), Funcef (da Caixa) e Previ (do Banco do
Brasil).” (grifos nossos)

2.
A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das
afirmações veiculadas na notícia, com especial atenção aos trechos destacados, e se
confirmada, explicar os motivos pelos quais entendeu não se tratar de Fato Relevante, nos
termos da Instrução CVM n.º358/2002.
3.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e deverá ser encaminhada
ao módulo IPE do sistema Empresas.net, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo
“Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA”.
4.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre
ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à
bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários
de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
5.
Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da
Companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações
que deveriam ser divulgadas ao mercado.
6.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas, alertamos que
caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento
no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução
CVM nº 452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente
ofício, ora também enviado via e-mail, no prazo de 1 (um) dia útil.
Atenciosamente,

GUILHERME ROCHA LOPES
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2

