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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 

Companhia Aberta 
CNPJ/ME: 10.678.505/0001-63 

NIRE: 35.300.366.476 
 

FATO RELEVANTE 
 

A CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), 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 missão 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 que, em 23/11/2020, os titulares de Debêntures da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 
série única, para Distribuição Pública da Companhia, reunidos em assembleia (“AGD”), 
deliberaram, entre outros tópicos, por posicionamento contrário a tais Operações 
(“Deliberação”). 
 
A ata da AGD encontra-se disponível, na íntegra, no site de Relações com Investidores 
da Companhia (http://www.rodoviasdotiete.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
B3. S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
 
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, esclarecendo, contudo, que a presente 
divulgação não contém, nem pode ser considerado como refletindo, qualquer 
posicionamento da Companhia ou de seus acionistas sobre a pertinência, a necessidade 
ou 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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