NOTA DE ESCLARECIMENTO

A OHL Brasil S.A., empresa operadora de concessões rodoviárias no país, participante da recente licitação
para concessão de rodovias federais promovida pela ANTT, tendo sido vencedora, na primeira fase, em cinco
dos sete lotes ofertados, vem a público esclarecer que:

·

É subsidiária da OHL S.A. e da OHL Concesiones, detentoras de 60% de seu capital.

·

A OHL Concesiones faz parte do Grupo OHL S.A. Este Grupo, que é composto por empresas com
mais de 90 anos de tradição, apresentou em 2006 faturamento de € 3,3 bilhões, é listado na Bolsa de
Madri, e possui um valor de mercado de € 3 bilhões sendo classificado com investment grade pela
Moody’s e pela Fitch, duas das maiores empresas internacionais de classificação de risco.

·

A OHL é uma sociedade espanhola com presença sólida em 16 países e que atua na área de
promoção de infra-estrutura, com a participação em licitações, seleção de projetos, financiamento,
construção e operação de projetos de infra-estrutura de transportes.

·

A OHL Concesiones atualmente administra 13 concessões rodoviárias com 1.840 km de rodovias
no Brasil, Argentina, Chile, Espanha e México; 2 aeroportos no México; 2 portos e 22 km de ferrovias
na Espanha, totalizando € 2,5 bilhões* em investimentos (*valores de junho de 2007).

·

Atuando desde 1999 no Brasil, a OHL Brasil é listada no Novo Mercado da Bovespa (OHLB3). À
frente de quatro concessões no Estado de São Paulo - Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte - a
empresa administra uma extensão total de 1.147 km, cerca de 11,6% do total de quilômetros das
rodovias sob concessão atualmente no Brasil, gerando 3.731 empregos diretos e indiretos.

·

As principais rodovias administradas pelas concessionárias da OHL Brasil estão entre as dez
melhores do País, de acordo com pesquisa realizada pela CNT (Confederação Nacional do
Transporte). Além disso, suas concessionárias já venceram, por 32 vezes, o Prêmio “Vida de
Segurança Rodoviária” promovido pela ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), investindo significativamente em projetos de
responsabilidade social, entre os quais saúde, meio ambiente e educação no trânsito.

·

Finalmente, a OHL Brasil S.A. informa que, nos termos do cronograma estabelecido pela ANTT,
aguarda os trâmites licitatórios que definirão os vencedores do processo.

