RELAÇÕES COM INVESTIDORES

OHL Brasil anuncia sua agenda de resultados do 4T11 e
2011
AGENDA DE DIVULGAÇÃO 4T11 e 2011
A OHL Brasil (Novo Mercado Bovespa: OHLB3) anuncia sua agenda de divulgação de resultados do 4T11 e 2011.
Para acessar a agenda clique aqui.
Divulgação do Release de Resultados do 4T11 e 2011
22/03/2012 – Após o fechamento do mercado
Teleconferência em Português
Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início da teleconferência.
Data: 26/03/2012
Horário de Brasília: 10:00 (09:00 US EST)
Número de Acesso: +55 (11) 4688-6361
Código de Acesso: OHL
Replay*: + 55 (11) 4688-6312
Código do Replay: 1265526
* O replay da teleconferência estará disponível de 26 de março a 1 de abril de 2011.
Uma apresentação estará disponível para visualização e download na sessão de Relações com Investidores no web site
www.ohlbrasil.com.br/ri momentos antes do início do evento.
Webcast
O áudio desta teleconferência será transmitido ao vivo pela internet através do link http://webcall.riweb.com.br/ohlbrasil e ficará disponível
no site da Companhia após o evento.
Período de Silêncio
A OHL Brasil irá respeitar seu período de silêncio (“Quiet Period”) até a divulgação de resultado do 4T11 e 2011. Durante este período a
companhia estará impossibilitada de comentar assuntos relacionados ao resultado do 4T11 e 2011.
Quem Somos
A OHL Brasil S.A. é uma das maiores Companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, com
3.226 Km em operação. Através de suas nove concessionárias, a OHL Brasil administra rodovias localizadas nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Atualmente, detém 100% do capital das seguintes concessões estaduais:
Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte; e das concessões federais: Autopista Fernão Dias, Autopista Regis Bittencourt, Autopista
Litoral Sul, Autopista Planalto Sul e Autopista Fluminense.
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