BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Fato Relevante
A BRZ Investimentos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 02.888.152/0001-06, com sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, conjunto
52, São Paulo, SP, CEP 04.542-000, devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras
de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM nº 7.490, de 11 de novembro de
2003 (“Gestora”), na qualidade de gestora do BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.964.179/0001-19
(“Fundo”), e a Modal Asset Management Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 05.230.601/0001-04, com sede à Praia de Botafogo, nº 501, Torre Pão de Açúcar,
6º andar – parte, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ofício nº
1120/CVM/SIN/GAIN, de 08 de novembro de 2019, na qualidade de administradora do Fundo
(“Administradora”), comunicam aos investidores do Fundo e ao mercado em geral, o que
segue.
Mediante aprovação obtida na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, realizada ontem, 27
de fevereiro de 2020, o Fundo concluiu, nesta data, a aquisição de participação indireta
equivalente a 22,92% (vinte e dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) na Itapoá
Terminais Portuários S.A., ativo alvo da primeira oferta de cotas do Fundo através da
aquisição de 457.442.836 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentas e quarenta
e duas mil, oitocentas e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
representativas de 66,82% (sessenta e seis inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) do
capital social total da N.O.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.405.822/0001-74.
Por fim, a Gestora e a Administradora reiteram o seu compromisso em manter os
investidores e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer
outro assunto de interesse do mercado.
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