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Acciona Concessões Rodovia do Aço S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo
157, da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, vêm a público informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, por meio de seus acionistas, Acciona do Brasil Ltda. e a Acciona
Construcción S.A. (“Vendedoras”), recebeu proposta vinculante para alienação da totalidade de suas
ações feita pela KT2 Assessoria e Consultoria em Gestão de Negócios e Participações Ltda.
(“Compradora”), formalizada por meio de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
firmado em 6 de setembro de 2018.
A Companhia é a titular dos direitos de administração, operação e exploração da concessão objeto
do Contrato Edital nº 007/2007 – Leilão de Concessão de Rodovia Federal – lote 03 – Rodovia BR393/RJ – trecho Divisa MG/RJ – Entroncamento da BR-116 (Via Dutra), publicado na página 84 do
Diário Oficial da União nº 17, de 27 de janeiro de 2008.
Com a conclusão do negócio, ainda sujeito ao cumprimento das condições precedentes, a
Compradora passa a deter a totalidade das ações da Companhia, que, por sua vez, mantém a
titularidade dos direitos da referida concessão (BR-393). Dentre as condições precedentes,
encontram-se (a) a obtenção de anuência prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(“ANTT”); (b) a quitação de determinadas dívidas da Companhia; e (c) a obtenção de anuência prévia
de credores da Companhia, dentre eles, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”). Todas as condições precedentes encontram-se em fase de cumprimento.
A operação foi aprovada por unanimidade, nas bases em que se encontra, em assembleia geral
extraordinária dos acionistas da Companhia.
Com o desfecho da operação, o Grupo Acciona reafirma o seu compromisso de investimento e
geração de valor para os seus acionistas e para o mercado em geral, uma vez que esta venda
representa uma excelente oportunidade estratégica para liberação de recursos e reinvestimento em
outros projetos do Grupo Acciona no país.
Vassouras (RJ), 10 de outubro de 2018.
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