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COMUNICADO AO MERCADO

A Autopista Fluminense 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, que recebeu, nesta data,
comunicado da empresa Hochtief Aktiengesellschaft (“Hochtief”), conforme Anexo I ao presente
comunicado.

A Companhia apresenta abaixo tradução livre do teor da comunicação:

“Aquisição de Participação Relevante – Instrução CVM 358 de 03 de janeiro de 2014, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”).

Prezado Senhor,
Conforme o artigo 12 da Instrução CVM 358, HOCHTIEF AG, registrada no registro comercial
(Handelsregister) da jurisdição local (Amtsgericht) de Essen sob o nº HRB 279 e com sede na Opernplatz
2, 45128, Essen, Alemanha, (“HOCHTIEF”), pela presente informa V. Sa., que, como resultado da oferta
apresentada pela HOCHTIEF

pelas ações da Abertis Infraestructuras S.A. (“Abertis”), adquiriu

780.317.294 ações da Abertis (representando 78,79% do capital social da Abertis) em 17 de maio de 2018,
que foi a data de liquidação da oferta. Na data de hoje, HOCHTIEF detém 83,30% do capital social da
Abertis de acordo com a informação publicada pela Comissão de Valores Mobiliários da Espanha
(Comissión Nacional del Mercado de Valores).
O acionista principal da HOCHTIEF é a companhia espanhola Actividades de Construcción y Servicios,
S.A. (“ACS”), que detém 71,72% de participação na HOCHTIEF. O número de ações detidas pela ACS na
HOCHTIEF é de 46.118.122. A ACS não possui um acionista controlador de acordo com a lei espanhola.
A Abertis detém 51% do capital social da Participes em Brasil S.L. Unipersonal, que detém, direta e
indiretamente, 601.977.588 ações emitidas pela Arteris S.A. (“Companhia”) (representando 82,3% do
capital social da Companhia).
A Companhia detém, direta ou indiretamente, 100% do capital social da Autovias S.A., Centrovias Sistemas
Rodoviários S.A., Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., Vianorte S.A., Autopista Fernão

Dias S.A., Autopista Fluminense S.A., Autopista Litoral Sul S.A., Autopista Planalto Sul S.A. e Autopista
Regis Bittencourt S.A.
A aquisição desta participação relevante era pretendida para trocar o controle da Abertis, que é o controlador
indireto da Companhia.
A HOCHTIEF não possui outros tipos de valores mobiliários ou derivativo das ações da Companhia.
Adicionalmente, HOCHTIEF não faz parte de nenhum acordo ou contrato que regula o exercício de voto
ou a compra ou venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Finalmente, a HOCHTIEF informa que não é uma companhia registrada perante a lei brasileira e que não
tem representantes legais no Brasil.”

São Paulo, 04 de junho de 2018.
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