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Fato Relevante
Andrade Gutierrez Concessões S.A. ("Companhia"), sociedade
anônima com sede na Avenida do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim,
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“Companhia"),
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, na forma e
para os fins da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, que em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de
janeiro de 2018, os acionistas da Companhia presentes à referida
Assembleia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições
ou ressalvas, a proposta da Administração para a redução do capital
social da Companhia em R$ 338.102.000,00 (trezentos e trinta e oito
milhões, cento e dois mil reais), passando este de R$
1.607.000.375,00 (um bilhão, seiscentos e sete milhões, trezentos e
setenta e cinco reais) para R$ 1.268.898.375,00 (um bilhão,
duzentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa e oito mil,
trezentos e setenta e cinco reais), sem cancelamento de ações,
mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas
no capital social da Companhia (“Redução de Capital”).
A Companhia informa que a redução de capital somente se
tornará efetiva após o decurso do prazo previsto no artigo 174 da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada sendo que tal prazo se encerrará em
26 de março de 2018.
A Companhia esclarece que, em decorrência da Redução de
Capital, os acionistas da Companhia receberão parte do valor de
suas ações, proporcionalmente às suas respectivas participações no
capital social da Companhia, ao valor equivalente a R$
2,9494189334 por ação ordinária e R$ 2,9494189334 por ação
preferencial, em dinheiro, cujo pagamento deverá ocorrer, sem a
incidência de correção monetária e transcorrido o prazo indicado
acima, até 30 de março de 2018.

A Administração da Companhia informa que a referida redução
de capital servirá integralmente para disponibilizar liquidez
financeira aos seus acionistas.
Por fim, após o encerramento do referido prazo, a Companhia
divulgará a data que as ações de emissão da Companhia passarão a
ser “ex-direito redução de capital”.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2018.
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