
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS 00 TIETÊ S.A. 

CNPJ/MF N': 10.678.505/0001-63 

NIRE: 35.300.366.476 

ATA DA ASSEMBlEIA GERAL DE TITULARES DE DEB~NTURES DA 11 EMISSÃO DE DEB~NTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSfvEIS EM AÇÕES, DA ESptCIE COM GARANTIA REAL, EM StRIE 

ÚN ICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS 00 TIET~ S.A. 

REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 30 DE MAIO DE 2018. 

Data. Hora e Local : Realizada em 30 de maio de 2018, às 11:00 (onze horas), na Rodovia 

Comendador Mário Dedini, Km 108+657, na Cidade de Sa lto/SP. 

Convocação: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 

124, §1º, inciso 11, do Art. 71, § 22, da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada ("l ei das Sociedades por Ações"), mediante sua publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo e no jorn al Diario Comércio Industria & Serviços nos dias 22, 23 e 24 de maio de 

2018. 

Presenca: (i) Presentes os titulares detentores de 29,86% (vinte e nove inteiros e oitenta e se is 

centésimos por cento) das debêntures em ci rcu lação ("Debenturistas") emitidas nos termos do 

Instrumento Particular de Escritura da 1~ (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 

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

da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., ce lebrado em 14 de maio de 2013 ("Emissão, 

"Debêntures", "Companhia" e "Escritura de Emissão" respectivamente); (ii) representante da 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Va lores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário 

da Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia. 

Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Felipe De Farias Marques, o 

qual convidou a Sra. Ju lia Siggia Amorim, para atuar como secretária. 

Ordem do Dia: Deliberar sobre: aprovação ou não dos termos e cond ições da reestruturação 

financeira da Companhia, a fim de readequar o perfil de endividamento à sua estrutu ra de 

cap ital ("Reestruturação"), conform e proposta da administ ração da Companhia divulgada em 

05 de maio de 2018 ("Proposta da Administração"). 
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Deliberação: Os Debenturistas representando 84,41% (o itenta e quatro inteiros e quarenta e 

um centésimos por cento) dos presentes, deliberaram por, conforme Proposta da Administração 

da Companhia reapresentada em 25 de maio de 2018 ("Nova Proposta"), aprovar a prorrogação 

do prazo para cumprimento das obrigações da Companhia decorrentes dos itens 3 e 5 da 

Deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 13 de dezembro de 2017, atê o 

dia 28 de junho de 2018, ficando certo que os demais itens da Nova Proposta não foram 

deliberados e poderão ser objeto de futura assembleia a ser convocada pela Companhia. 

Não obstante a aprovação indicada no parágrafo acima, fica consignado nesta ata que 

Debenturistas representando 15,59% (quinze inteiros e cinquenta e nove centêsimos por cento) 

dos presentes deliberaram por não aprovar a Reestruturação. 

Ence rramento. l avratura e Aprovação da Ata: Oferecida a pa lavra a quem dela quisesse fazer 

uso, não houve qualquer manifestação, Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de 

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

aprovada e por todos os presentes assinada. 

( .'í?' 

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

Salto, 30 de maio de 2018, 

Felfpe De Farias Ma;ques 

Presidente Secretária 



(Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária Rodovia s 

do Tietê S.A., realizada em 2~ convocação em 30 de maio de 2018). 

PENTAGONO S.A. OISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB ILlAR IOS 

Cargo: JUIIIl AtI'lOOM -~: 11U5O.217'" 



(Página de Assinatu ras da Ata da Assembleia Gera l de Debenturistas da Concessionária Rodovias 

do Tietê S.A., rea lizada em 2J convocação em 30 de maio de 2018). 

Nome: 

Cargo: 

CONCESSIONÁ RIA RODOVIAS DO TIETf: S.A. 

Thiago Jordão Rocha 
Gerente de Controladaria e de 

RelaçõeS com Investidores 


