ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
CNPJ n° 08.364.948/0001-38
NIRE n° 35.300.335.325
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Alupar Investimento S.A. (“Alupar” ou “Companhia”), companhia aberta, registrada na
CVM sob o nº 2149-0, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº
6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e às disposições da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, bem como em complemento ao Fato
Relevante divulgado pela Companhia em 26 de outubro de 2016, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, na data de hoje, as suas controladas Transmissora Caminho do Café
S.A. e Transmissora Paraíso de Energia S.A. ( “Controladas”) protocolaram na Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL pedido de manifestação prévia a respeito da alteração de
sua composição acionária para prever: (i) a cessão da participação detida pela Perfin
Administração de Recursos Ltda. (“Perfin”) nas Controladas, equivalente a 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) do capital social, para a Apollo 11 Participações S.A. (“Apollo 11”), que,
somado à participação atual já detida pela Apollo 11 nas Controladas, passará a deter 1% (um
por cento) do capital social das Controladas; e (ii) em ato contínuo o aumento de participação
no

capital social da Apollo 11 nas referidas Controladas de forma que esta passe a deter

49% (quarenta e nove por cento) do capital social por meio de um aumento de capital nas
Controladas a ser subscrito pela Apollo 11, com a diluição da Companhia para 51% (cinquenta
e um por cento).

A Companhia esclarece que a alteração da composição acionária pretendida em relação às
Controladas tem por objetivo otimizar os investimentos nos projetos e permitir maior eficiência
na gestão dos processos empresariais, para o perfeito atendimento das obrigações e
responsabilidades assumidas nos Contratos de Concessão.
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Adicionalmente, informa que os Acordos de Acionistas das Controladas, celebrados com a
Perfin Administração de Recursos Ltda. e a Apollo 11 Participações S.A., estabelecem que, em
contrapartida à eventual prestação pela Companhia da garantia de proposta apresentada no
Leilão 013/2015 – 2ª etapa, das garantias de fiel cumprimento em favor da ANEEL e/ou da
garantia de financiamento (com exceção do penhor de ações), a Apollo 11 e Perfin outorgaram
à Companhia uma opção para a compra das ações de emissão das Controladas
representativas de 30% (trinta por cento) das ações a serem subscritas e integralizadas pela
Apollo 11 e Perfin (“Opção de Compra”), pelo preço equivalente ao preço de emissão de cada
ação subscrita pela Apollo 11 e Perfin, atualizada pro rata die pela taxa de inflação medida
pelo IPCA, acrescido de juros de 7,3% (sete vírgula três por cento) ao ano, computado desde
a data de integralização de cada ação até a data do efetivo pagamento do preço da Opção de
Compra, deduzidos os valores de dividendos e/ou juros sobre capital próprio recebidos por
cada ação, objeto da Opção de Compra, pela Apollo 11 e/ou Perfin entre a data da
integralização e a data do exercício da Opção de Compra, devidamente atualizados pelo
mesmo índice de correção e taxa de juros aqui descritos, desde a data do pagamento do
dividendo e/ou juros sobre capital próprio até a data da transferência das ações objeto do
exercício da Opção de Compra (“Preço da Opção de Compra”). A Opção de Compra poderá
ser exercida pela Companhia, em uma única vez ou parceladamente, a qualquer momento a
até o 8º (oitavo), inclusive, aniversário da data de entrada em operação comercial do
Empreendimento objeto das Controladas (“Prazo de Exercício da Opção de Compra”).

A Companhia, por sua vez, outorgou à Apollo 11 e Perfin uma opção para a venda da
totalidade das ações de emissão das Controladas a serem subscritas e integralizadas pela
Apollo 11 e Perfin (“Opção de Venda”), pelo preço equivalente ao preço de emissão de cada
ação subscrita pela Apollo 11 e Perfin, atualizada pro rata die pela taxa de inflação medida
pelo IPCA, acrescido de juros de 5% (cinco por cento) ao ano desde a data de integralização
de cada ação até a data do efetivo pagamento do preço da Opção de Venda, deduzidos os
valores de dividendos e/ou juros sobre capita próprio recebidos por cada ação, objeto do
exercício da Opção de Venda, entre a data da integralização e a data do exercício da Opção de
Venda devidamente atualizados pelo mesmo índice de correção e taxa de juros aqui descritos,
desde a data do pagamento do dividendo e/ou juros sobre capital próprio até a data da
transferência das ações objeto da Opção de Venda (“Preço por Exercício da Opção de
Venda”).
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A Opção de Venda poderá ser exercida pela Apollo 11 e/ou Perfin em relação a cada ação de
emissão das Controladas de titularidade da Apollo 11 e/ou Perfin, no prazo de até (12) doze
meses contados a partir do 10º (décimo) aniversário da data de integralização da(s)
referida(s) ação(ões) (“Prazo de Exercício da Opção de Venda”). Caso a Companhia
descumpra obrigações de contratos de financiamento que gerem vencimento antecipado de
uma ou mais obrigações assumidas por esta, ou descumpra com os prazos para honrar com
suas obrigações de pagamento, o Prazo de Exercício da Opção de Venda será de até 12 (doze)
meses contados a partir do 8º aniversário da data de integralização das ações das
Controladas.

Adicionalmente, na hipótese de alienação

das ações de emissão da Companhia para um

terceiro, que importe em mudança do controle da Companhia, a Apollo 11 e Perfin terão uma
opção para a venda da totalidade das ações de emissão das controladas subscritas e
integralizadas pela Apollo 11 e Perfin (“Opção de Venda pós Mudança de Controle”) pelo
preço equivalente ao valor econômico das controladas (“Preço da Opção de Venda pós
Mudança de Controle”). A Opção de Venda pós Mudança de Controle poderá ser exercida
pela Apollo 11 e/ou Perfin em relação à totalidade das ações das controladas de titularidade
da Apollo 11 e/ou Perfin, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data que tiver conhecimento
de uma operação de Alienação de ações de emissão da Companhia para um terceiro que
importe em mudança de Controle da ALUPAR (“Prazo de Exercício da Opção de Venda pós
Mudança de Controle”).

O Preço da Opção de Venda pós Mudança de Controle será o percentual de participação da
Apollo 11 e/ou Perfin no capital social das controladas multiplicado pelo valor econômico das
controladas a ser apurado por uma empresa especializada escolhida pela Apollo 11 e/ou
Perfin dentre uma lista quíntupla, apresentada pela Companhia, de empresas que sejam
listadas na ANBID - Associação Nacional dos bancos de Investimento ou ANBIMA – Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Em contrapartida, caso a Perfin deixe de ser a gestora de um fundo de investimento acionista
da APOLLO 11 ou de um fundo de investimento acionista das controladas, (“Mudança de
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Gestor”), a Companhia terá uma opção para a compra da totalidade das ações de emissão das
Controladas subscritas e integralizadas pela Apollo 11 e/ou Perfin (“Opção de Compra pós
Mudança de Gestor”) pelo preço equivalente ao valor econômico das controladas. A Opção
de Compra pós Mudança de Gestor poderá ser exercida pela Companhia em relação à
totalidade das ações das Controladas de titularidade da Apollo 11 e Perfin, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data que a Companhia tiver conhecimento de uma Mudança de
Gestor (“Prazo de Exercício da Opção de Compra pós Mudança de Gestor”).
O Preço da Opção de Compra pós Mudança de Gestor será o percentual de participação da
Apollo 11 e Perfin no capital social das Controladas multiplicado pelo valor econômico das
Controladas, a ser apurado por uma empresa especializada escolhida pela Companhia dentre
uma lista quíntupla, apresentada pela Apollo 11 e Perfin, de empresas que sejam listadas na
ANBID - Associação Nacional dos bancos de Investimento ou ANBIMA – Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados a respeito do
processo de anuência prévia perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Por fim,
a Companhia esclarece que os fatos acima descritos não terão qualquer impacto no
cronograma da oferta pública objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 20 de
março de 2017.

São Paulo, 21 de março de 2017

José Luiz de Godoy Pereira
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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