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VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA 

 
FATO RELEVANTE 

 
11 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, 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 (“Administradora”), comunicam aos investidores do Fundo  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, celebrou, nesta data, Contrato de 
Compra e Venda de Ações para a aquisição de participação societária representativa de 
controle da Transmissora Porto Alegrense de Energia S.A. (“TPAE”) detida pela Procable 
Energia e Telecomunicações S.A. (“Procable”), podendo o Fundo atingir participação de até 
90,35% (noventa vírgula trinta e cinco por cento) do capital social da TPAE como consequência 
da compra e venda (“Participação Societária”).  

A TPAE é uma sociedade de propósito específico e opera 9km de linha subterrânea, circuito 
simples em 230kV, conectando as Subestações PAL 9 e PAL 4 no município de Porto Alegre. O 
projeto tem Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 8,9 milhões, está operacional desde 
novembro de 2013 e sua concessão vai até 2039. 
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A consecução do negócio representa uma importante aquisição de ativos de transmissão de 
energia, totalmente aderente à estratégia do Fundo de proporcionar um perfil de renda de 
longo prazo a seus investidores. 

O Fundo pagará à Procable, pela aquisição da Participação Societária, o valor aproximado de 
R$ 29 milhões, sujeito a ajustes positivos ou negativos, decorrentes, dentre outros, de variação 
entre o endividamento líquido e capital de giro entre a data base e a data de fechamento, bem 
como de outros ajustes após o fechamento, incluindo eventual earn-out. Além disso, o Fundo 
poderá, em operação de aumento de capital, realizar aporte na TPAE no valor de até R$ 22 
milhões mediante a emissão de novas ações. Destacamos que a conclusão e consumação da 
referida transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais 
como a aprovação da ANEEL, dentre outras.  

Por fim, a Gestora e a Administradora reiteram 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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