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Conclusão da Venda da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. (“MGO Rodovias”) em
atendimento às disposições do parágrafo 4º. do artigo 157 da lei nº. 6.404/76, conforme
alterada, e da instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº. 358/02 em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 01 de fevereiro de 2018, vem a público
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu a operação de venda,
de 100% do capital social da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A (“MGO
Rodovias), por meio de sua holding Argovias Administração e Participações S.A. O valor da
operação de venda foi de R$ 654,8 milhões, considerando a atualização pelo CDI entre 01
de janeiro de 2018 e 29 de maio de 2019, liquidado na data de hoje. A conclusão da venda
cumpriu as condições precedentes, as quais incluem a aprovação da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – (“ANTT”), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e demais credores,
bem como a autorização dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.
A MGO é responsável, até janeiro de 2044, pela administração, recuperação, conservação,
manutenção, ampliação e operação da BR 050 (GO/MG), no trecho de 436,6 quilômetros
que começa no entroncamento com a BR 040, em Cristalina (GO/MG, e se estende até a
divisa de Minas Gerais com São Paulo, no município de Delta (MG).
Agradecemos aos usuários da rodovia, sociedade lindeira ao trecho da concessão,
acionistas, poder concedente (“ANTT”) e aos colaboradores pelo profissionalismo,
dedicação e comprometimento que foram fundamentais para o êxito dessa negociação e
fizeram da Companhia um exemplo bem-sucedido no setor de concessões rodoviárias. Com
esse espírito, a companhia segue seu propósito de contribuir para o desenvolvimento da
infraestrutura do Brasil.
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