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FATO RELEVANTE
A Arteris S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358 de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e considerando que a Companhia é controlada pela Participes en Brasil S.A. (com
participação de 82,30%), que por sua vez é controlada pela Abertis Infraestructura S.A. (com participação de 51,00%)
(“Abertis”), que:
I – Foi concluída a oferta pública para aquisição da totalidade de ações de emissão da Abertis lançada na Espanha em
outubro de 2017 pela Hochtief Aktiengesellschaft (“Hochtief”), sociedade por ações alemã, e liquidada em maio de 2018
(“OPA”). A OPA teve como resultado a aquisição pela Hochtief de 78,79% do capital social da Abertis. A Abertis detém 51%
da Participes en Brasil S.A., sociedade que controla a Companhia.
II – No âmbito da OPA, a Hochtief, ainda, firmou com a Atlantia S.p.A. (“Atlantia”), companhia italiana, e a Actividades de
Construccion y Servicios S.A. (“ACS”), sociedade por ações espanhola, contrato de investimento, estabelecendo a criação de
uma sociedade de propósito específico (“SPE”), a qual passará a deter 100% do capital social da Abertis. O aporte de capital
na SPE se concretizará na seguinte proporção: (i) Atlantia deterá 50% mais uma ação; (ii) ACS deterá 30%; e (iii) Hochtief
deterá 20% menos uma ação.
A transferência de controle indireto da Companhia por meio da OPA foi devidamente aprovada pelos órgãos regulatórios
competentes no Brasil, incluindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a Agência de Transporte do Estado
de São Paulo – ARTESP, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A operação que envolve a constituição
da SPE que assumirá o controle da Abertis ainda está em processo de autorização. Maiores informações sobre a conclusão
da operação e aprovações regulatórias serão oportunamente divulgadas ao mercado.
São Paulo, 04 de junho de 2018.
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