INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR

CNPJ/MF Nº 03.758.318/0001-24
NIRE Nº 33.3.002.6.520-1

Código CVM 18775
COMPANHIA ABERTA
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 30 da Instrução nº 480 da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
480”) e nos artigos 1º, 3º e 20 –B da Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), e visando à instrução dos Acionistas
quanto à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e
Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR (“Companhia”), a ser realizada em 30 de
janeiro de 2018, às 16h, em sua sede social, na Av. Almirante Barroso, nº 52, 30º andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ (“AGE”), disponibiliza-se nesse documento as informações
relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE
2018
Com relação à matéria a ser deliberada na AGE, a Administração propõe (“Proposta da
Administração”):
(i) ratificação da aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia.
A administração propõe a ratificação da aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo
da Companhia conforme detalhamento que segue anexo à presente Proposta.
As informações referentes à matéria a ser deliberada na AGE exigida pela Instrução CVM
480 e 481 estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2018.
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR
A Administração.

Informações do Anexo 20-B
NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO

1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos
esperados da operação;
O presente Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) tem por objetivo a
concessão de opções a determinado grupo de executivos, visando estimular o
alcance de metas desafiadoras para a Companhia, por meio de uma gestão
eficiente e a fim de obter resultados sustentáveis; alinhar interesses dos
acionistas e executivos; e retenção dos executivos - chave para alcance dos
objetivos estratégicos da Companhia.
Conforme definido por metodologia de apuração do Programa de ILP,
expectativa de valorização da companhia e do alcance dos resultados internos
EBITDA projetados para o período de duração do programa. Para tal, cada ciclo
programa prevê um target de remuneração para seus participantes
aproximadamente 9,5 milhões de Reais por ano (com encargos) a serem pagos
respectivo período de vesting.
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2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em
tesouraria;
(i)

Abaixo a distribuição das ações que compõem a totalidade do capital social
da Companhia:
ON

PN

TOTAL

OAS

35.764.281

69.117.380

104.881.661

BBFia

35.764.281

73.939.746

109.704.027

PETROS

35.764.281

71.528.561

107.292.842

FUNCEF

35.764.281

71.528.561

107.292.842

TESOURARIA

-

-

-

TOTAL

143.057.124

286.114.248

429.171.372

(ii)

Não há ações mantidas em tesouraria.

3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;
O presente Plano de Incentivo não tem natureza de um plano de opção de compra
de ações, não há possibilidade de serem adquiridas ou alienadas ações da
companhia.

4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que
a companhia vier a utilizar, se houver;
Não há utilização de instrumentos derivativos no presente Plano.
5. Descrever,

se

houver,

eventuais

acordos

ou

orientações

de

voto

existentes entre a companhia e a contraparte das operações;
Não há nenhum acordo ou orientação de voto com a contraparte da operação.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de
valores mobiliários, informar:
O presente Plano de Incentivo não tem natureza de um plano de opção de compra
de ações, não há possibilidade de serem adquiridas ou alienadas ações da
companhia.
a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas
(alienadas); e
Não aplicável.
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a
preços mais de 10% (dez por cento)
Não aplicável.
c. superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento)
inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada
pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
Não aplicável.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a
composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da
sociedade;
O Programa de Incentivo de Longo Prazo não impacta na composição do controle
acionário ou na estrutura administrativa da sociedade.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte
relacionada à companhia, tal como definida pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º
desta Instrução;
Nome: Erik da Costa Breyer
Qualificação: Bacharel em Direito
Cargo: Presidente
Regime de Contratação: Estatutário

Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há um contrato de trabalho firmado
em 30/09/2016, assumindo o cargo de Diretor Presidente da companhia, que
prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do mês; (ii)
remuneração de curto prazo de 14 salários e (iii) remuneração de longo prazo de
14 salários. Anteriormente, ocupava o cargo de Diretor Administrativo Financeiro,
em contrato firmado na data de 08/06/2015, com previsão de (i) o pagamento de
remuneração fixa no último dia do mês; (ii) remuneração de curto prazo de 10
salários e (iii) remuneração de longo prazo de 12 salários.
Nome: Luis Eduardo Simonetti Baroni
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Engenharia
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
19/06/2017 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo
prazo de 12 salários.
Nome: Júlio César Fonseca
Qualificação: Psicólogo
Cargo: Diretor VP Recursos Humanos
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo
prazo de 12 salários.
Nome: Túlio Toledo Abi Saber
Qualificação: Engenheiro
Cargo: Diretor VP Rodovias
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há

Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo
prazo de 12 salários.
Nome: Eduardo Marques de Almeida Dantas
Qualificação: Engenheiro de Produção
Cargo: Diretor VP Novos Negócios e Estratégia
Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
01/03/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo
prazo de 12 salários.
Nome: James Oliver Guerreiro Carneiro
Qualificação: Contador
Cargo: Diretor de Compliance e Riscos
Regime de Contratação: CLT
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
29/08/2005 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês. O executivo foi transferido para Invepar em 02/10/2016, ocupando a
posição de Diretor Compliance e Riscos.
Nome: Eduardo de Abreu Lima
Qualificação: Advogado
Cargo: Diretor Jurídico
Regime de Contratação: CLT
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
16/01/1998 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês. O executivo foi transferido para Invepar em 01/02/2015, ocupando a
posição de Gerente Jurídico.
Nome: Guilherme Ramalho
Qualificação: Administrador
Cargo: Diretor Presidente

Regime de Contratação: Estatutário
Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela companhia que
sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
Não há
Saldos existentes entre as partes envolvidas: Há contrato de trabalho firmado em
19/12/2016 que prevê (i) o pagamento de remuneração fixa no último dia do
mês; (ii) remuneração de curto prazo de 12 salários e (iii) remuneração de longo
prazo de 12 salários.
Durante o ano de 2015, com o objetivo de garantir a competitividade da Invepar
no mercado de trabalho e propiciar a retenção de executivos-chave, o Conselho
de Administração da Invepar solicitou ao Comitê de Recursos Humanos e
Governança Corporativa da Companhia que passasse a conduzir junto à
consultoria MERCER um diagnóstico das práticas da empresa no tocante à
Remuneração Base, ICP e proposta de ILP. Dessa forma, foi apresentado pela
consultoria Mercer a seguinte prática de mercado e recomendação para o ILP do
grupo Invepar:

Sendo assim, o Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) elaborado pela
MERCER e proposto ao grupo Invepar apresenta o seguinte escopo:
 O tipo de plano é caracterizado por Performance Phantom Stock Options,
com o pagamento de premiações em dinheiro baseadas no crescimento do
valor da empresa, após um prazo determinado (vesting), condicionada ao
alcance de metas pré-estabelecidas (gatilho /critério de performance).


O gatilho do programa é de 90% da meta projetada de EBITDA, acumulado
em cada vesting relativamente ao portfolio da respectiva outorga. A meta
de EBITDA designada para o período não poderá ser alterada.



O programa é cíclico e de caráter anual, cuja vigência inicia- se em 1º de
janeiro de 2017. A vigência para cada ciclo é de 8 anos, cujo exercício das
opções pode ser feito a partir do quarto ano, conforme regra de vesting. A

última janela para exercer as opções corresponderá ao oitavo ano desde
sua concessão.


O cálculo das Outorgas seguirá a metodologia de Expected Growth, na qual
o delta da opção corresponde ao valor presente (data da outorga) do
ganho potencial de uma opção, ou seja, a diferença entre o preço estimado
de venda das units e o preço do exercício, que é definido na outorga. Em
cada Oferta de Outorga o Elegível terá o direito de receber um número de
units (opções virtuais) levando-se em consideração as premissas definidas
no Programa.



O programa adota o Vesting Progressivo a partir do 4º ano (0, 0, 0, 1/3,
1/3 e 1/3), condicionados às regras de Critérios de Performance para
exercer as opções.

O quantitativo de units de cada Executivo elegível ao ciclo do Programa de ILP
com início da vigência em 2017 foi definido, conforme abaixo:

Destaca-se que a remuneração a que os beneficiários do Programa de ILP farão
jus não decorre da variação da cotação das ações da Invepar no mercado à vista
ou de outro derivativo lastreado em valores mobiliários de emissão da Invepar,
mas sim de um eventual incremento do valor de avaliação da Companhia, obtido
por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, contratada pela
própria Companhia.
Ao final do período de vesting, o beneficiário receberá exclusivamente em dinheiro
o valor equivalente a tais “opções” virtuais, que representarão a quantidade de
salários “target” já pré-estabelecido no Programa de ILP eventualmente acrescido
da valorização da Companhia apurada com base em laudo de avaliação contratado
exclusivamente para tal fim, o qual apreciará apenas determinadas variáveis
financeiras pré-determinadas.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;

Os recursos oriundos do Programa de ILP são destinados aos elegíveis, caso de
direito, e pagos como remuneração.
10.Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
O período de cada ciclo do Programa é de até 08 anos. Serão concedidas units
anualmente até o exercício de 2020.
11.Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
Não há instituições atuando como intermediárias na gestão do Programa de ILP.
12.Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art.
7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
Não aplicável.
13.Especificar

as

razões

pelas

quais

os

membros

do

conselho

de

administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não
prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem
o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
Não aplicável.

