ARTERIS S.A.
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NIRE nº 35.300.322.746
COMUNICADO AO MERCADO
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, que em linha com o fato relevante de 04 de junho de 2018 da OPA em que foram
firmados os acordos entre a Atividades de Construção e Serviços da ACS S.A. (ACS) e sua subsidiária Hochtief AG (HOCHTIEF)
com a empresa italiana Atlantia S.p.A. (ATLANTIA) na Abertis Infraestructuras S.A 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:
Neste âmbito foi constituída uma empresa espanhola, Abertis HoldCo S.A, na qual a ATLANTIA detém 50% mais uma ação,
a ACS detém 30% e a HOCHTIEF detém 20% menos uma ação. Para a constituição da Abertis HoldCo S.A foram aportados
recursos próprios no valor de 6.909,3 milhões de euros, além de se ter constituído uma dívida com bancos financiadores no
valor de 9.823,9 milhões de euros.
A empresa Abertis HoldCo S.A, é única acionista da empresa Abertis Paticipaciones S.A.U., a qual foi constituída com recursos
próprios no valor de 16.519,6 milhões de euros.
Além disso, a empresa HOCHTIEF vendeu à Abertis Participaciones S.A.U. a totalidade de sua participação acionária na
empresa Abertis, que representava 98,7% de seu capital social, ao mesmo preço em que essas ações haviam sido adquiridas
em sua aquisição, pelo valor de 18,36 euros por ação.
Sendo assim, viemos ao mercado comunicar a troca de controle da Abertis, que agora passa a ser controlada por Abertis
Participaciones S.A.U. que por sua vez é controlada por Abertis HoldCo S.A.
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