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FATO RELEVANTE 
 

A CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia” ou “Concessionária”), em atendimento ao disposto no §4° do artigo 
157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alteradas, vem informar à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), aos seus acionistas e ao mercado em geral que, com relação às operações de 
alienação, direta e indireta, de 100% das ações de emissão da Companhia objeto dos 
fatos relevantes divulgados em 13 de maio de 2020, 11 de junho de 2020 e 14 de agosto 
de 2020 (“Operações”), tomou conhecimento, por meio de publicação veiculada pelo 
Diário Oficial do Estado de São Paulo (Poder Executivo, Seção I), na data de 05/12/2020, 
folha 3, que, em 3 de dezembro de 2020, o Conselho Diretor da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, deliberou 
o que se segue: (i) ”conhecer os pedidos de transferência dos controles indiretos e direto 
da Concessionária Rodovia dos Tietê S.A.”; (ii) “indeferir o pedido de transferência do 
controle indireto da Concessionária, por falta de apresentação dos elementos necessários 
à anuência, com a intimação da requerente para, querendo, complementar a instrução 
a fim de que seja realizada uma nova apreciação do pedido”; e (iii) “indeferir 
sumariamente o pedido de transferência do controle direto da Concessionária” 
(“Deliberação”). 
 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre 
qualquer desdobramento tido como fato relevante de seu conhecimento acerca do 
assunto, nos termos da legislação aplicável. 
 
A Companhia esclarece, ainda, que a presente divulgação não reflete qualquer 
posicionamento da Companhia sobre os efeitos da Deliberação para fins das Operações 
ou mesmo do plano de recuperação judicial da Companhia, que serão cuidadosamente 
examinados e tratados pelas respectivas partes nos devidos fóruns, com auxílio de seus 
assessores legais. 
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