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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. 

NIRE: 35.300.366.476 

CNPJ: 10.678.505/0001-63 

 

AVISO AOS DEBENTURISTAS 

 

Vencimento Antecipado da Primeira Emissão de Debêntures Simples, 

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

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

 

A Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia”), sociedade por ações com registro de 

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 157, 

§4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do disposto na Instrução 

CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante 

divulgado em 11 de novembro de 2019, comunica aos seus debenturistas e ao mercado em geral 

que, nos termos da Assembleia Geral de Debenturistas da “Primeira Emissão de Debêntures 

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

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.” (“Primeira Emissão de Debêntures”), realizada em 

8 de novembro de 2019, às 10 horas (“AGD”), foi declarado o vencimento antecipado da Primeira 

Emissão de Debêntures da Companhia, ficando a Companhia obrigada a efetuar o pagamento do 

Saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde 

a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data do efetivo pagamento, 

sem prejuízo da cobrança de Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente 

devidos pela Companhia (“Montante Devido Antecipadamente”), no prazo de 3 (três) dias 

úteis contados da data de realização da AGD, conforme previsto na cláusula 4.16.9 da Escritura 

de Emissão, o qual encerrar-se-á em 13 de novembro de 2019 (“Prazo”). 

Em vista do exposto acima, e não obstante os incessantes esforços da Companhia e de seus 

administradores para readequar o perfil de endividamento da Companhia, considerando-se os 

desafios decorrentes da situação econômico-financeira da Companhia à luz do cronograma de 

vencimento de suas dívidas, e tendo em vista a declaração do vencimento antecipado das 

Debêntures, a Companhia informa que, em 11 de novembro de 2019, foi protocolado o pedido 

de recuperação judicial perante a Comarca de Salto do estado de São Paulo, nos termos da Lei 

nº 11.101/05 (“Recuperação Judicial”), conforme autorizado pela Assembleia Geral 

Extraordinária da Companhia realizada em 8 de novembro de 2019, às 9:30 horas, restando a 

Companhia impossibilitada de efetuar o pagamento do Montante Devido Antecipadamente dentro 

do Prazo. 

Cumpre ressaltar que, conforme previamente divulgado, a Companhia iniciou, em meados de 

2017, um movimento para a reestruturação da sua dívida decorrente da Primeira Emissão de 
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Debêntures, a fim de readequar o perfil de endividamento à sua estrutura de capital 

(“Reestruturação”). 

No âmbito da Reestruturação, foram realizadas diversas Assembleias Gerais de Debenturistas com 

o fim de deliberar temas relativos à Reestruturação, sendo que os termos e condições propostos 

pela Companhia para a Reestruturação foram disponibilizados aos debenturistas (bem como aos 

acionistas e ao mercado) na sede da Companhia, em seu website, 

http://www.rodoviasdotiete.com.br/ri, no website da CVM, http://www.cvm.gov.br, e no website 

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), http://www.b3.com.br. 

Neste momento, a Recuperação Judicial é, na visão da Companhia, a medida mais adequada 

para: (i) buscar, de forma organizada, o reperfilamento de seu endividamento em condições mais 

adequadas; (ii) preservar a continuidade da oferta de serviços pela Companhia, considerando os 

compromissos assumidos com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; 

(iii) possibilitar a manutenção da normalidade operacional de suas atividades; bem como 

(iv) preservar valor e proteger o caixa da Companhia. A Companhia informa que o seu plano de 

recuperação será apresentado oportunamente, nos termos do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005.  

O ajuizamento da Recuperação Judicial é mais um passo na direção da reestruturação financeira 

da Companhia, que continuará trabalhando para prestação contínua dos serviços ofertados, sem 

qualquer prejuízo à Concessão, cuja operação e adimplemento contratual seguem preservados, 

sendo certo que as operações da Companhia seguirão dentro da normalidade e que a Companhia 

cumprirá com as obrigações inerentes a este Aviso aos Debenturistas perante os agentes 

fiscalizadores do Contrato de Concessão. 

A documentação e as informações relativas à Recuperação Judicial encontram-se à disposição 

dos debenturistas da Companhia e do mercado na sede da Companhia, em seu website, bem 

como nos websites da CVM e da B3, nos endereços acima destacados. 

Manteremos os debenturistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do assunto 

relatado nesse Aviso aos Debenturistas. 

 

Salto, 12 de novembro de 2019 

 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho  

Diretor de Relações com Investidores  

http://www.rodoviasdotiete.com.br  

ri@rodoviasdotiete.com.br  

+55 11 4602 7900 
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