CONVITE - TELECONFERÊNCIA

A OHL Brasil (Novo Mercado Bovespa: OHLB3) convida seus acionistas e o mercado em
geral para participar da teleconferência para apresentação dos principais
pontos de suas propostas comerciais referentes ao Leilão da
2ª Fase de Concessão de Rodovias Federais.
Teleconferências

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.
INGLÊS

PORTUGUÊS
Data: 06/11/2007
Horário de Brasília: 11:00 (8:00 am US EST)
Número de Acesso: +55 (11) 4688-6301
Código de Acesso: OHL
Replay*: + 55 (11) 4688-6312
Código do Replay: 761

Data: 06/11/2007
Horário de Brasília: 13:00 (10:00 am US EST)
Número de Acesso: +1 (800) 860-2442 (ligações feitas dos EUA)
Número de Acesso: +1 (412) 858-4600 (ligações feitas de outros países)
Número de Acesso: +55 (11) 4688-6301 (ligações feitas do Brasil)
Código de Acesso: OHL
Replay*: + 55 (11) 4688-6312
Código do Replay: 299

* O replay das teleconferências estará disponível de 06 a 14 de novembro de 2007.
Uma apresentação estará disponível para visualização e download na sessão de Relações com Investidores
em nosso website www.ohlbrasil.com.br momentos antes do início do evento.
Sobre a OHL Brasil
A OHL Brasil é uma das principais companhias do setor de concessões de rodovias no Brasil. Por meio de
quatro concessionárias localizadas no estado de São Paulo (Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte), a
OHL Brasil opera rodovias com uma extensão total de 1.147 km, representando 11,6% do total de
quilômetros das rodovias atualmente sob concessão no Brasil. A Companhia é controlada pela OHL
Concesiones, sociedade espanhola que desenvolve suas atividades na área de promoção de infraestrutura, incluindo a seleção de projetos, participação em licitações, financiamento, construção e
operação dos mesmos. Atualmente, a OHL Concesiones administra doze sociedades concessionárias de
rodovias no Brasil, Espanha, Chile, México e Argentina. A OHL Concesiones é subsidiária integral do grupo
espanhol OHL, um dos líderes dos setores de construção e concessões na Espanha.

Contatos RI: ri@ohlbrasil.com.br
(11) 3074-2404

