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COMUNICADO AO MERCADO 

Esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia 
 

A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR 
(“Invepar” ou “Companhia”), sociedade anônima, em atendimento à Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem por meio deste 
Comunicado ao Mercado prestar esclarecimentos a respeito da notícia veiculada pelo portal de 
notícias O Globo no dia 26 de janeiro de 2020, na coluna do Lauro Jardim e intitulada “Invepar 
decide vender aeroporto de Guarulhos”.  

 

A respeito deste assunto, a Companhia informa que contratou uma assessoria para 
posicionamento estratégico da Invepar com relação ao Aeroporto de Guarulhos em função da 
publicação do Decreto nº 9.972, de 14 de agosto de 2019, que o qualifica no Programa de 
Parcerias de Investimentos – PPI, da Presidência da República, e inclui no Programa Nacional de 
Desestatização a alienação das participações detidas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (“Infraero”) em aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional André Franco 
Montoro, localizado em Guarulhos no Estado de São Paulo. 

 

O Aeroporto Internacional André Franco Montoro (Aeroporto de Guarulhos) está concedido à 
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (“GRU Airport”) até 2032. GRU Airport 
possui como seu acionista controlador a companhia Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. 
(“GRUPAR”), com 51% das ações ordinárias, enquanto os outros 49% são detidos pela Infraero. 
GRUPAR, por sua vez, possui como acionistas a Invepar, que detém 80% das ações ordinárias, 
e a Airports Company South Africa Soc Limited – ACSA, com os 20% restantes. 

 

Assim, na qualidade de acionista controlador de GRU Airport, a Invepar comunica que não há 
qualquer mandato específico para a venda de sua participação no aeroporto, mas sim uma 
avaliação de suas opções estratégicas no âmbito da gestão dos negócios. 

 

No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, 
a Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre este tema. 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020 
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