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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”), 
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 da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos 
seus debenturistas e ao mercado em geral: 
 
A Companhia é controlada pelas acionistas Atlantia Bertin Concessões S.A. (“AB 
Concessões’) e Ascendi International Holding BV. (“Ascendi” e, em conjunto com a AB 
Concessões, as “Acionistas”), na proporção de 50% para cada Acionista. 
 
A AB Concessões é uma controlada (100%) da Infra Bertin Participações S.A. (“Infra 
Bertin”), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, Jardim Paulistano, 
CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.019.317/0001-47. 
 
Em 31 de julho de 2015 foi aprovada a cisão total da AB Concessões, com a sua 
consequente extinção (“Cisão”), como continuidade ao processo de simplificação da 
estrutura societária do Grupo AB Concessões, que teve início em 16 de junho de 
2015, com a aprovação da incorporação da TDS Participações S.A. por sua controlada 
direta, a AB Concessões. 
 
Em decorrência da Cisão, a Companhia passa a ser controlada pelas Acionistas Infra 
Bertin, na qualidade de sucessora legal da AB Concessões, e Ascendi, na mesma 
proporção de 50% para cada acionista. 
 
Não houve alteração do controle ou da composição do capital social da Companhia 
em razão da mencionada operação de cisão, na medida em que Atlantia S.p.A. e 
Ascendi Group SGPS, S.A. permanecem como as sociedades controladoras finais da 
Companhia, com as mesmas proporções detidas no capital social da Companhia antes 
da Cisão. 
 
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. 
 
Salto, 31 de julho de 2015. 
 
Ricardo Jorge Dias de Oliveira 
Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores 
 


