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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS
S.A.
Senhores Debenturistas:
Apresentamos, a seguir, a Proposta da Administração da Concessionária Rota das
Bandeiras S.A. ("Emissora"), contendo as informações pertinentes às matérias
incluídas na ordem do dia da Assembleia de Debenturistas da 1ª (primeira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real,
em Duas Séries (“Emissão”), a ser realizada no dia 17 de março de 2016, conforme
publicado em 02, 03 e 04 de março de 2016.
A.

A Assembleia de Debenturistas foi convocada para deliberar sobre:

1. Não declaração do vencimento antecipado das debêntures em função da verificação
da hipótese prevista na cláusula 7.1, item "q", da Escritura de Emissão, tendo em
vista o rebaixamento da classificação de risco atribuída às Debêntures em nível
igual ou inferior a “A2.br” pela Moody’s, divulgado pela agência de classificação de
risco da Moody’s no dia 25 de fevereiro de 2016.
2. Se deliberado o não vencimento antecipado, renúncia ou perdão temporário dos
efeitos da cláusula 7.1, item “q” da Escritura de Emissão por prazo a ser definido
entre a Companhia e os Debenturistas; e
3.

Autorização, ao Agente Fiduciário, para celebrar, em conjunto com a Emissora,
aditamento à Escritura, caso seja necessário, bem como tomar todas as
providências necessárias para cumprir o que for deliberado e aprovado na AGD.

B. Nesse sentido, propomos que:
1. Seja aprovada a não declaração de vencimento antecipado não automático das
Debêntures, nos termos da cláusula 7.1, item “q” da Escritura de Emissão, e
renunciados até 15 de julho de 2023, os efeitos desta cláusula, ou seja, na
hipótese de apresentação, pela(s) agência(s) de classificação de risco
contratada(s) pela Emissora, de classificação de risco atribuída às Debêntures em
nível igual ou inferior a “br.A” pela Standard and Poor’s, ou “Aa2.br” pela
Moodys ou “A(bra)” pela Fitch Ratings (conforme definida na Escritura de
Emissão).
Conforme relatório divulgado pela Moody’s em 25 de fevereiro de 2016, a
Moody’s efetuou uma série de ações de ratings para emissores específicos do
setor de infraestrutura brasileiro (incluindo rodovias pedagiadas, serviços
públicos de abastecimento de água gás e energia), em consequência do
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rebaixamento do rating do governo do Brasil de Baa3 para Ba2, com perspectiva
negativa.
A Companhia esclarece que, não houve, em sua opinião, aumento de risco de
crédito, em razão de deterioração em sua situação e perspectivas econômicofinanceiras. Pelo contrário, a Companhia tem demonstrado elevada capacidade
de geração de caixa, com reduzida variabilidade e margens crescentes.
Reflexo de nossa qualidade de crédito, as debentures em questão continuam
negociando com spread de crédito abaixo daquele que foi emitido
inicialmente.
Exemplificativamente, a taxa indicativa da Anbima em 10 de março de 2016,
taxa de referência de negociação dos títulos que leva em consideração as taxas
indicadas pelos participantes do mercado, fechou em 8,12% e 8,20% para as
Debêntures da 1ª e 2ª Série respectivamente.
Dessa forma em contrapartida a aprovação pelos Debenturistas das matérias
acima, não declaração de vencimento não automático e renuncia dos efeitos da
cláusula até 15 de julho de 2023, a Companhia propõe o pagamento de prêmio
(flat) equivalente a 0,10% sobre o saldo atualizado das debêntures na data de
realização da AGD.
2. Por fim, com o objetivo de formalizar os itens acima, os debenturistas deverão
autorizar o Agente Fiduciário, a celebrar, em conjunto com a Emissora,
aditamento à Escritura, caso seja necessário, bem como tomar todas as
providências necessárias para cumprir o que for deliberado e aprovado na
Assembleia Geral de Debenturistas.
C.
A Administração espera que as informações apresentadas por meio desta
proposta auxiliem os investidores, em sua tomada de decisão a respeito da ordem do
dia da assembleia, e compromete-se a manter o mercado informado sobre o
desenvolvimento dos assuntos aqui tratados.

São Paulo, 11 de março de 2016

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
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