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FATO RELEVANTE 
 
 
A NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 21.375.343/0001-00 com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, 
Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, CEP 
22775-028, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”), em 
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“ICVM 476”), e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade ao Fato 
Relevante de 27 de dezembro de 2021, vem comunicar ao mercado em geral que foram iniciadas 
ofertas públicas com esforços restritos de distribuição, nos termos da ICVM 476 e demais 
regulamentações aplicáveis, de (i) 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, da Companhia 
(respectivamente, “Emissão de Debêntures” e “Debêntures”); e (ii) 1ª (primeira) emissão de notas 
comerciais escriturais da Companhia, com garantia fidejussória, em série única (“Notas 
Comerciais” e “Emissão de Notas Comerciais”, respectivamente) (“Ofertas Restritas”). 
 
As Ofertas Restritas serão realizadas no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., na 
qualidade de coordenador líder, em conjunto com a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da ICVM 476, do Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores 
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, conforme aplicável, e demais 
disposições legais e regulatórias aplicáveis. As Ofertas Restritas foram aprovadas por meio de 
assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em 15 de março de 2022. 
 
Nos termos da escritura de Emissão de Debêntures e do termo de Emissão das Notas Comerciais, 
e ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo total ou parcial, amortização 
extraordinária ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e das 
Notas Comerciais, conforme o caso, ambas terão prazo de vencimento até 24 de março de 2032.  
 
As Debêntures e as Notas Comerciais serão garantidas, por meio de garantia fidejussória na forma 
de fiança, pela investida da Companhia, a Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS (“NTS”) 
(CNPJ n.º 04.992.714/0001-84), cuja outorga foi aprovada em reunião do Conselho de 
Administração da NTS realizada em 15 de março de 2022. 
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Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão de Debêntures e com a Emissão de 
Notas Comerciais serão integralmente utilizados para usos gerais da Companhia, incluindo o 
pagamento de obrigação da Companhia perante a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, decorrente 
da contribuição à Companhia de acervo líquido representado por ações representativas do capital 
social da NTS, conforme aumento do capital social da Companhia aprovado em reunião de 
diretoria e assembleia geral extraordinária de acionistas realizadas em 16 de dezembro de 2021. 
 
As Ofertas Restritas estão automaticamente dispensadas do registro de distribuição pública pela 
CVM de que trata o artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários e nos termos do artigo 6º 
da ICVM 476. 
 
Ressalta-se, por fim, que o presente fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, em 
atenção à legislação e regulamentação aplicáveis, não devendo ser interpretado como material 
publicitário da Emissão de Debêntures, Emissão de Notas Comerciais ou de venda das 
Debêntures ou das Notas Comerciais, nem tampouco como recomendação de investimento, ou 
como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo as 
Debêntures e Notas Comerciais objeto das Ofertas Restritas.  
 
 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. 
 
 

Fernando Ziziotti 
Diretor 
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