NOTA

Viracopos apresenta Plano de Recuperação Judicial

Campinas, 27 de julho de 2018 - A Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.,
concessionária responsável pela exploração e operação do Aeroporto
Internacional de Viracopos (“Concessionária” ou “Viracopos”), informa aos seus
usuários, fornecedores, parceiros e ao mercado em geral que apresentou hoje,
no Foro de Campinas, o Plano de Recuperação Judicial (“Plano de RJ”),
cumprindo os prazos legais previstos nos processos de recuperação judicial.
O Plano de RJ propõe direcionar a totalidade do fluxo de caixa da concessão
para o pagamento e quitação dos créditos abrangidos na Recuperação Judicial
de Viracopos (“RJ”). Os pleitos de reequilíbrio financeiros feitos por Viracopos, na
medida em que forem deferidos, serão destinados ao pagamento suplementar
dos credores financeiros.
A Concessionária busca preservar os ativos da União e equacionar sua situação
financeira, de modo a assegurar a continuidade das atividades, a manutenção de
milhares de postos de trabalho (diretos e indiretos) e o recolhimento das
contribuições fiscais, trabalhistas e de seguridade social, expressivas aos cofres
públicos. No Plano de RJ, Viracopos resguarda o Contrato de Concessão na sua
integralidade.
A Concessionária listou aproximadamente R$2,9 bilhões em créditos no seu
pedido de RJ. Destes valores, o maior montante se refere a empréstimos e
financiamentos (R$ 2,7 bilhões). Os demais créditos que compõem este valor são
trabalhistas e fornecedores. Já os créditos da ANAC são ilíquidos, principalmente
pela existência dos pleitos de reequilíbrio, que somados chegam a R$3,2 bilhões,
a favor de Viracopos.
O Plano de RJ sugere a readequação dos fluxos de pagamento para priorizar o
pagamento de obrigações essenciais à operação do negócio e à manutenção do
Contrato de Concessão. Todos os credores - como funcionários, fornecedores e
bancos - serão pagos de maneira equilibrada, de acordo com a natureza de seu
crédito.

As operações do aeroporto seguem dentro da normalidade e a Concessionária
continuará prestando os serviços de acordo com os níveis de qualidade e
excelência que posicionaram Viracopos como o Melhor Aeroporto de
Passageiros do Brasil (eleito por sete vezes) e o Melhor Aeroporto de Cargas do
Mundo na categoria até 400 mil toneladas/ano. É importante reforçar que o
aeroporto mantém os pagamentos dos empréstimos e financiamentos e
principalmente, os salariais, em dia.
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