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FATO RELEVANTE
A Arteris S.A. (“Companhia”), Partícipes en Brasil S.L. (“Partícipes”), e
Brookfield Aylesbury S.A.R.L. (“Brookfield Aylesbury” e “Partícipes”, as
“Ofertantes”) e em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM nº
358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358/02”), em complemento
aos Fatos Relevantes divulgados em 6 de agosto de 2012 e em 4 de dezembro
de 2012, vem a público informar que:
1.
As Ofertantes adquiriram, em conjunto, 83.218.831 ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Ações”), equivalentes a aproximadamente 24,16% de
seu capital social total, no leilão da oferta pública de aquisição de todas as
Ações não detidas pelas Ofertantes (“Oferta”), realizado em 5 de setembro de
2013 na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) (“Leilão”). Dessas, 31.896.609 Ações, equivalentes a
aproximadamente 9,26% do capital social total da Companhia, foram
adquiridas por Partícipes, e as demais 51.322.222 Ações, equivalentes a
aproximadamente 14,90% do capital social total da Companhia, foram
adquiridas por Brookfield Aylesbury.
2.
Todas as ações adquiridas pelas Ofertantes no âmbito da Oferta foram
adquiridas por meio da Oferta de Tratamento Igualitário, pelo preço unitário de
R$ 6,78 (R$ 6,41, corrigido pela SELIC), referente à Parcela em Dinheiro,
somados à Parcela em Ações, corresponde a 0,3941 ações da Abertis
Infraestructuras, S.A. (“Abertis”), totalizando R$ 564.223.674,00 e 32.796.542
ações da Abertis.
3.
Como resultado do Leilão, Partícipes passou a deter 238.563.304 Ações,
representando aproximadamente 69,26% do capital social total da Companhia,
e Brookfield Aylesbury passou a deter 51.322.222 Ações, representando
aproximadamente 14,90% do capital social total da Companhia.

4.
Partícipes continuará a ser o acionista controlador da Companhia e a
estrutura acionária da Partícipes permanecerá inalterada
5.
A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados a
respeito de quaisquer eventos relevantes acerca da Oferta.
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