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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, 

e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem comunicar ao mercado em geral a 

aprovação unânime, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a respeito de sua 

incorporação pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS (“NTS”) (“Incorporação”). 

Considerando que a totalidade do capital social da NISA e da NTS é detida, direta ou 

indiretamente, por Itaúsa S.A. (“Itaúsa”) e Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia (“FIP”), a Incorporação permitirá a racionalização da estrutura 

societária, e, consequentemente, a consolidação e redução de despesas. A efetivação da 

Incorporação constitui obrigação da Companhia, prevista nas escrituras de 1ª e 2ª emissão de 

debêntures simples e no termo de 1ª emissão de notas comerciais escriturais.  

Com a efetivação da Incorporação, a Companhia é extinta de pleno direito, sendo que a totalidade 

das ações de emissão da NTS sob sua titularidade, nesta data, foram canceladas e reemitidas, 

em igual número, aos acionistas da Companhia, na proporção de sua participação no respectivo 

capital social da NTS, conforme Fato Relevante divulgado pela NTS nesta mesma data. 

A NTS sucederá a Companhia, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os 

bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, quotas, exceções, deveres, 

obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Companhia, patrimoniais ou 

não patrimoniais. 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022. 

 

Fernando Ziziotti 

Diretor 


