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VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA 

 
FATO RELEVANTE 

 
16 de dezembro de 2019 

 

A VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“Gestora”), com sede na 
Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.859.417/0001-11, na qualidade de gestora do 
VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA (“Fundo”, “Vinci Energia” ou “VIGT11”), inscrito no CNPJ/ME sob o 
nº 33.601.138/0001-03, e a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 
(“Administradora”), com sede  na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 59.281.253/0001-23, na 
qualidade de administradora do Fundo, comunicam aos investidores do Fundo e ao mercado 
em geral que a V2i Transmissão de Energia S.A., subsidiária integral do Fundo e seu veículo 
de investimentos no segmento de transmissão de energia (“V2i Transmissão”), concluiu, nesta 
data, a aquisição de 49,9% (quarenta e nove inteiros nove décimos por cento) das ações de 
emissão da LEST – Linhas de Transmissão do Sertão Transmissora S.A. (“LEST”) alienadas 
pelo Vinci Infra Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura 
(“FIP Vinci Infra I”) e pelo Vinci Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura (“FIP Vinci Infra Transmissão”), os quais permanecem detendo, em conjunto, 
o restante da participação societária da LEST, e que a V2i Transmissão, o FIP Vinci Infra I e o 
FIP Vinci Infra Transmissão celebraram, nesta data o Acordo de Acionistas da LEST com as 
características descritas na página 66 e seguintes do prospecto definitivo de distribuição 
pública das cotas da primeira emissão do Fundo (“Prospecto”). 

A aquisição de participação na LEST pela V2i Transmissão, alienada por veículos atualmente 
geridos pela Gestora, foi objeto de consulta formal junto aos cotistas do Fundo conforme 
transação descrita no Prospecto, tendo sido aprovada em 13.12.2019, conforme "Termo de 
Apuração de Consulta Formal” divulgado na presente data. 

A LEST é uma sociedade de propósito específico que tem como objetivo operar e explorar a 
concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para implantação, operação e 
manutenção das linhas de transmissão, consistentes (a) na Linha de Transmissão 500 kV em 
Xingó – Jardim C2; e (b) na Linha de Transmissão Paulo Afonso IV – Luiz Gonzaga C2. O 
projeto possui uma Receita Anual Permitida (RAP) de aproximadamente R$ 50 milhões. A Lest 
encontra-se em fase avançada de construção e estimamos que tenha início parcial das 
operações de transmissão em janeiro de 2020 (LT Paulo Afonso IV – Luiz Gonzaga) e setembro 
de 2020 (LT Xingó – Jardim). 
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A conclusão desse negócio representa uma importante aquisição de ativos de transmissão de 
energia, aderente à estratégia do Fundo de proporcionar um perfil de renda de longo prazo a 
seus investidores. 

A V2i Transmissão pagou, nesta data, ao FIP Vinci Infra I e ao FIP Vinci Infra Transmissão, em 
função do fechamento da transação, uma parcela à vista no total de R$ 109.291.768,81 (cento e 
nove milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um 
centavos), e eventualmente pagará uma parcela contingente variável em função da data de 
início das operações de cada uma das linhas de transmissão da LEST.  

Por fim, a Gestora e a Administradora reiteram o compromisso em manter os investidores e o 
mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de 
interesse do mercado. Para maiores informações sobre o Vinci Energia ou acerca do portfólio 
alvo inicial do Fundo, favor referir ao endereço: www.vincienergia.com.br.   
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