El Grup reforça el creixement en la seva actual cartera d’actius

Arteris, filial d’Abertis a Brasil, s’adjudica la concessió
de Rodovias dos Calçados per 30 anys



El lot adjudicat suma els 317 quilòmetres gestionats en l’actualitat per la concessionària
Autovías, filial d’Arteris, a altres 403 quilòmetres que estaven fins al moment sota
l’administració directa del Govern de l’estat de São Paulo. En total, sumen 720
quilòmetres.



La nova concessió suposa inversions per 5.000 milions de reals brasilers (al voltant
d’1.500 milions d’euros)



Es tracta d’un eix de transport estratègic per a l’estat de São Paulo i està situat en una
de les regions més riques i dinàmiques del país, amb una població d’1,6 milions de
persones.



La incorporació d’aquests nous actius consolidarà a Abertis com a líder mundial en el
sector d’autopistes amb la gestió de més de 9.000 quilòmetres repartits en 14 països.

Barcelona, 26 d’abril del 2017
Abertis, a través de la seva filial a Brasil, Arteris, ha guanyat el procés de licitació de la
concessió de la gestió de la Rodovias dos Calçados (Itaporanga y Franca), per un període
de 30 anys fins a 2047.
L'adjudicació s'ha tancat per un import d'1.212 milions de reals brasilers (al voltant de 353
milions d'euros), en termes reals, a pagar després de la signatura del contracte, i un segon
pagament de 225 milions de reals brasilers en termes reals (al voltant de 65 milions d'euros), a
pagar després del lliurament de l'actual Autovías.
El lot adjudicat comprèn els 317 quilòmetres administrats per Autovías (corredor São CarlosAraraquara), concessionària de Arteris, que opera des de 1988 i la concessió de la qual finalitza
al desembre de 2018; i altres 403 quilòmetres que estaven sota l'administració directa del
govern de l'estat de São Paulo (corredor Araraguara-Itaporanga). En total sumen 720
quilòmetres.
El contracte incorpora un pla d'inversions de prop de 5.000 milions de reals (al voltant d'1.500
milions d'euros), que inclou l'expansió de la capacitat de l'actiu actual mitjançant la duplicació
de més de 275 quilòmetres.
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L'autopista és un eix de transport estratègic per a l'estat de São Paulo, i transcorre per una de
les regions més riques i dinàmiques del país, amb una població d'1,6 milions de persones.

Impacte per al Grup
S'estima que, amb l’inici de 2019, la nova concessió generarà per al Grup ingressos per 464
milions de reals (al voltant de 135 milions d'euros), i 290 milions de reals de EBITDA (85 milions
d'euros), la majoria procedent de la ben coneguda xarxa d'Autovías.
L'anunci suposa una mostra més de l'aposta d’Abertis pel creixement internacional, ja sigui a
través de l'entrada en nous països, com a través del reforç en aquells països en els quals el Grup
opera amb èxit des de fa anys.
Per Arteris, l'adjudicació reforça el seu lideratge en el sector brasiler i allarga la durada mitjana
de la seva cartera en 4 anys. A més, permet la captura de sinergies i ofereix potencials marges
de millora en les noves inversions.
Per la seva banda, Abertis es consolida com el líder mundial del sector amb la gestió de més de
9.000 quilòmetres en 14 països.

Abertis a Brasil
Abertis està present a Brasil a través de la seva filial Arteris des de 2012.
La companyia compta amb 9 concessions d'autopistes a Brasil, amb un total de 3.250
quilòmetres. Estan localitzats en els Estats de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa
Catarina i Paraná, amb quatre concessionàries dependents de l'Estat de São Paulo: Autovias,
Centrovias, Intervias i Vianorte; i cinc concessionàries dependents de la xarxa Federal: Autopista
Fernão Dias, Autopista Regis Bittencourt, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul i Autopista
Fluminense.
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