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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. 

NIRE: 35.300.366.476 

CNPJ: 10.678.505/0001-63 

 

FATO RELEVANTE 

 

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

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), categoria B, sediada na 

Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 

13320-970, Caixa Postal nº 2, 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, comunica aos seus debenturistas e ao mercado em geral que divulgou, 

nesta data, proposta da administração (“Proposta da Administração”) para a reestruturação 

das dívidas da Companhia decorrentes da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 

em ações, da espécie com garantia real, em série única (“Debêntures”), a fim de readequar o 

perfil de endividamento à sua estrutura de capital (“Reestruturação”), em cumprimento à 

deliberação tomada pelos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) em Assembleia Geral de 

Debenturistas realizada em 12 de junho de 2017. 

A Companhia informa que convocará nova assembleia geral de debenturistas oportunamente, a 

fim de que os Debenturistas apreciem e deliberem, até 29 de setembro de 2017, acerca da 

Reestruturação, nos termos da Proposta da Administração. 

Encontra-se à disposição, nas páginas da Companhia (http://www.rodoviasdotiete.com.br) e da 

Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.NET) na rede mundial de 

computadores – internet - e na sede social da Emissora, a Proposta da Administração, contendo 

a integralidade dos termos e condições da Reestruturação, a ser deliberada em data oportuna 

pelos Debenturistas. 

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, 

e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um 

material de divulgação da Companhia. 
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