
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIET~ S.A. 

CNPJ/MF N': 10.678.505/0001-63 

NIRE: 35.300.366.476 

Ata da Assembleia Geral de Titulares de Debêntures da l i Emissão'de Debêntures Simples, 

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição 

Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 2017. 

Data. Hora e Loca l: Realizada em 29 de setembro de 2017, às 11:00 (onze horas). na sede da 

Companhia, localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, 

Estado de São Paulo. 

Presença: (i) Presentes os titulares detentores de 28.01% (vinte e oito vírgula zero um por 

cento) das debêntures em circulação ("Debenturistas" ) da l i! Emissão de Debêntures Simples, 

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição 

Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia" e "Debêntures", 

respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14 de maio de 2013 entre a Companhia e a 

Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente 

fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas ("Agente Fiduciário"), conforme 

aditada ("Escritura"); (ii) representantes da Companhia; e (iii) representantes do Agente 

Fiduciário. 

Convocacão: A convocação foi realizada por editais nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2017 

publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Diário do Comércio e Indústria do 

Estado de São Paulo", em segunda convocação. 

Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pela Sra. Francisca Cândida Alves 
Reis Marques Ribeiro, a qual convidou o Sr. Milton Pinatti Ferreira de Souza, para atuar como 
secretário. 

Ordem do Dia: Os Debenturistas deverão deliberar sobre a aprovação ou não dos termos e 

condições da reestruturação financeira da Companhia, a fim de readequar o perfil de 

endividamento à sua estrutura de capital ("Reestruturação"). conforme proposta da 

administração da Companhia detalhada e divu lgada em 31/07/17 ("Proposta da 

Administração" e "Ordem do Dia", respectivamente). A Companhia se reserva o direito de 

negociar termos e/ou cond ições da Reestruturação com os Debenturistas para que a matéria 

da Ordem do Dia se ja aprovada pelo quórum necessário. termos e/ou condições esses que 

poderão ser diferentes daqueles previstos na Proposta da Administração. 

ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do 

Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente 

ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os 

pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos 
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DElIBERACÕES: Os Debenturistas de liberaram da seguinte fo rma: 

1) Os Oebenturistas representando 80.32 % (oitenta vírgula trinta e dois por cento) dos 

presentes votaram por SUSPENDER a presente assembleia por 60 dias corridos, ou 

seja; até a data de 28 de novembro de 2017, às llhoras, no'mesmo local; 

2) Os Debenturistas representando 19,68 % (dezenove vírgula sessenta e oito por cento) 

dos presentes votaram por NÃO ACEITAR a Proposta da Administração. 

Sendo assim fo i de liberado pela maioria dos Debent urist as presentes que a presente 

assembleia será SUSPENSA por 60 dias corridos. Sendo certo desde já que a reabertura 

acontecerá na DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. ÀS l1HORA$. NO MESMO LOCAL. 

Todos os presentes ficam cientes desde já da data, horário e local da reabertura nos termos 

acima. 

A Companhia dei Ma consignado na presente ata que cumpriu com a obrigação disposta na 

Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 12 de junho de 2017 ("AGD de junho/17"), 

qual seja: "que corrobore, com os maiores esforços, paro que, o Plano Financeiro seja 
deliberado e aprovado, em Assembleia de Debenturistas, até a dota de 29 de setembro de 
2017." 

No mais, a Serpros deiMa consignado na presenta ata, sua manifestação no sentido de que seu 

voto pela suspensão por 60 dias, é decorrente da insuficiência de materiais e/ou relatôrios 

físicos disponibilizados para a análise das informações da Proposta de Administração, pela 

Companhia aos Debenturistas. 

Sendo assim, os Debenturistas so licitam formalmente à Companhia, que disponibilize nos 

próximos 15 dias corridos, os seguintes documentos: Modelo Econômico e Financeiro 

completo atualizado, relação das premissas macro-econômicas, relação de obras atrasadas 

ponto a ponto e status atualizados, re latórios de multas do Poder Concedente atualizado, 

Cronograma de pagamentos dos Mútuos e os contratos inicial de Capex detalhado por obra 

assim como o vigente de Capex detalhado por obra, Informação de número e cópia do 

processo Administrativo junto à ARTESP com o pleito de Reequilíbrio Econômico e financeiro 

em função da crise econômica e demais pleitos neste sentido, e o Acordo de Acionistas da 

Companhia vigente. 

A companhia manifestou-se ainda que analisará as solicitações acima e responderá por meio 

de seus canais oficiais. Observado desde já que o prazo de 15 dias corridos acima, não obriga a 

Companhia. A companhia entende que disponibilizou as informações requeridas pela 

legislação aplicável aos Debenturistas. 

Definições: Todos os termos iniciados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de 

Assembleia Geral de Debenturistas, terão os significados a eles atribuídos na Escritura. 
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Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 

uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Gera l de 

Debenturistas foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 

aprovada e por todos os presentes assinada. 

Fra dsca Câ 

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. 

eira 

Presidente 

to, 29 de setembro de 2017. 

es 
. Secretário 
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(Página 1/1 de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária 
Rodovias do Tietê SA, realizada em 29 de setembro de 2017). 
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