CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48
NIRE 35.300.366.026
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.,
A SER REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados senhores:
A Administração da CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., sociedade
por ações, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I
(SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP 13252-800, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob
nº 10.647.979/0001-48, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “B” sob o código 02207-1 (“Companhia”), nos termos da
legislação vigente, vem submeter à apreciação de V. Sas. a presente proposta (“Proposta”),
a ser submetida à Assembleia Geral de titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão
pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em
duas séries, da Companhia (“1ª Emissão”, “Debenturistas” e “Debêntures”), a realizar-se,
em primeira convocação, às 15 horas do dia 31 de outubro de 2018 (“Assembleia Geral”),
no escritório da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente
Fiduciário”), localizado na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Itaim Bibi, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo:
A.

Proposta de anuência prévia para assunção de dívida

Trata-se da proposta de anuência prévia para a cessão, pela ODEBRECHT
TRANSPORT S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo,
na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8° andar, parte A, Butantã, CEP 05501-050, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 12.251.483/0001-86 (“OTP”), de todos os direitos conferidos e de todas
as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela OTP no âmbito das debêntures da
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional real, em série única, para distribuição pública, com

esforços restritos, da OTP (“Debêntures OTP”) para a Companhia, e a respectiva
assunção, pela Companhia, da dívida representada pelas Debêntures OTP e dos referidos
direitos e obrigações, de modo que tal cessão não configure o evento de inadimplemento
previsto na Cláusula 7.1, alínea (t) da “Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser Convolada em Espécie
com Garantia Real, em Duas Séries, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.” celebrada em 22 de
junho de 2010, entre a Companhia e o Agente Fiduciário, conforme aditada de tempos em
tempos (“Escritura de Emissão”), observado que a referida aprovação estará condicionada
à subordinação das Debêntures OTP exclusivamente (i) às Debêntures e (ii) ao “Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0781.1”, celebrado em 14 de julho de 2010,
conforme alterado de tempos em tempos, entre a Companhia, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e, na qualidade de intervenientes, a
Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e a OTP (“Financiamento BNDES”), sendo
certo que apenas os créditos representados pelas Debêntures e pelo Financiamento
BNDES possuirão prioridade sobre o crédito decorrente das Debêntures OTP, na hipótese
de liquidação da Companhia, sendo a dívida representada pelas Debêntures OTP pari passu
com as demais dívidas sem garantia real da Companhia.
B.

Proposta de anuência prévia para quitação de mútuo subordinado

Trata-se da proposta de anuência prévia para a quitação do “Instrumento Particular de Mútuo
Subordinado e Outras Avenças”, celebrado entre a Companhia e a OTP, em 20 de setembro de
2013, conforme aditado de tempos em tempos (“Contrato de Mútuo Subordinado”), desde
que em contrapartida à cessão da dívida representada pelas Debêntures OTP descrita no
item (A) acima, de modo que tal quitação não configure o evento de inadimplemento
previsto na Cláusula 7.1, alínea (t) da Escritura de Emissão.
C.

Proposta de autorização para medidas necessárias

Trata-se da proposta de autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário tomem
todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações descritas nos itens (A) e (B)
acima, incluindo, mas não se limitando à celebração de aditamento à escritura de emissão
das Debêntures OTP e, exclusivamente no caso da Companhia e a OTP, de termo de
quitação do Contrato de Mútuo Subordinado, para refletir as deliberações descritas nos
itens (A) e (B) acima, a qual estará condicionada às aprovações societárias da Companhia e
da OTP, bem como à aprovação pelos demais credores da Companhia da assunção, pela
Companhia, da dívida representada pelas Debêntures OTP e dos referidos direitos e
obrigações, conforme aplicável.
Os termos em letras maiúsculas utilizados, mas não definidos na presente Proposta, terão
os mesmos significados que lhe foram atribuídos na Escritura de Emissão.
D.

Conclusão

A administração da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 133 e no artigo 135
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, das normas da Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 481,
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa que todos os documentos e
informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à
disposição dos Debenturistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas
da Companhia (www.rotadasbandeiras.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
A presente Proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da
Companhia, caso necessário.
Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à
apreciação dos Senhores Debenturistas reunidos em Assembleia Geral.
Itatiba, 11 de outubro de 2018.
A Administração
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

