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COMUNICADO AO MERCADO
NOVA ETAPA DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA

A Arteris S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme anunciado ontem em
solenidade no Palácio do Planalto, o Governo Federal lançou a Nova Etapa do Programa de Investimento
em Logística (PIL), dando continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do
Brasil, ao mesmo tempo em que consolida ainda mais o modelo de concessões de rodovias do país.

Dos investimentos previstos, que totalizam mais de R$ 66 bilhões para o modal rodoviário, além de novas
concessões, o governo prevê investimentos adicionais em concessões já existentes.

Segundo o anúncio de ontem, 4 leilões de rodovias são esperados para ocorrer ainda em 2015 e 11 ao longo
de 2016. Adicionalmente, 2 projetos de novas obras (aditivos) estão em andamento e outros 9 estão em
avaliação.

A Arteris, que tem como missão atuar de forma relevante no desenvolvimento da infraestrutura necessária ao
crescimento sustentável do Brasil, gerenciando com visão de longo prazo concessões rodoviárias irá, à
medida que forem detalhados estes projetos, avaliar todas as oportunidades do mercado.

Em relação aos potenciais aditivos, 4 encontram-se em rodovias sob concessão da Companhia e serão
avaliados em conjunto com o poder concedente, sendo que algumas destas obras estão em fase de estudo
de viabilidade ou elaboração de projeto, a saber:
Rodovia

Projeto

Investimentos
Potenciais

BR-101/376/176/SC/PR (Autopista Litoral Sul)

Faixa Adicional

R$ 0,9 bilhão

BR-116/PR/SC (Autopista Planalto Sul)

Duplicação

R$ 2,5 bilhões

BR-101/RJ (Autopista Fluminense)

Duplicação

R$ 1,2 bilhão

BR-381/SP/MG (Autopista Fernão Dias)

Faixa Adicional

R$ 0,6 bilhão

Total

R$ 5,2 bilhões

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os avanços
desse tema.

São Paulo, 10 de junho de 2015.
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