CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
(“Companhia” ou “Emissora”)
NIRE 25.300.366.026
CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48
Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira
Emissão de Debêntures Simples da Companhia, realizada
em 25 de julho de 2014
DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 25 de julho de 2014, às 10:00 horas, no
Hotel Blue Tree Premium – Faria Lima, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3989, vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no jornal “Valor Econômico” nos
dias 10, 11, 12, 13 e 14 de julho de 2014 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos
dias 11, 12 e 15 de julho de 2014.
PRESENÇA: (i) debenturistas detentores de 90,61% (noventa vírgula sessenta e um
por cento) das debêntures em circulação da Primeira Série e de 92,29% (noventa e
dois vírgula vinte e nove por cento) das debêntures em circulação da Segunda Série,
ambos relativos à Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de
Garantia Firme e Melhores Esforços, da Emissora (“Emissão”) e (“Debêntures”), nos
termos da Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime
Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços, da Concessionária Rota das Bandeiras
S.A. (“Escritura”); (ii) Sr. Marcelo Takeshi Yano de Andrade e Sra. Nathália Guedes
Esteves, representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S/A, presente na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); e (iii)
Sr. José Ricardo Mega Rocha, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com
Investidores, e Sra. Ana Carolina Venâncio Salomão de Azevedo, ambos na qualidade de
representantes legais da Emissora.
MESA: Paulo Andrés Villacorta Guimaro Siqueira, Presidente; e Sra. Nathália Guedes
Esteves, Secretária.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta da Emissora de interpretação de
“financiamentos” constante do termo “Capex líquido de financiamentos” presente no
numerador da fórmula de cálculo do ICSD, prevista na cláusula 7.1.(r) da Escritura, para
que este seja interpretado como qualquer fonte de recursos para financiamento de Capex
que não seja proveniente da geração de caixa livre da Companhia no período de aferição
do respectivo ICSD.
ABERTURA: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário verificou os
pressupostos de convocação e quórum, assim como os instrumentos de mandato dos
representantes dos debenturistas presentes, declarando instalada a presente Assembleia
com a presença de debenturistas representando 90,61% (noventa vírgula sessenta e um
por cento) das debêntures em circulação da Primeira Série e de 92,29% (noventa e

dois vírgula vinte e nove por cento) das debêntures em circulação da Segunda Série da
Emissão, conforme assinaturas constantes da lista de presença anexa. Foi eleito o Sr.
Paulo Andrés Villacorta Guimaro Siqueira para presidir os trabalhos, e a Sra. Nathália
Guedes Esteves para secretariá-la. Após a leitura da Ordem do Dia, foi passada a
palavra ao representante da Emissora, que propôs que os Debenturistas aprovassem o
item posto em discussão na Ordem do Dia.
DELIBERAÇÃO: Passado à deliberação, os Debenturistas representantes de 90,61%
(noventa vírgula sessenta e um por cento) das debêntures em circulação da Primeira
Série e de 92,29% (noventa e dois vírgula vinte e nove por cento) das debêntures em
circulação da Segunda Série da Emissão aprovaram que o item “financiamentos” do
termo “Capex líquido de financiamentos” constante do numerador da fórmula de cálculo
do ICSD, prevista na cláusula 7.1.(r) da Escritura, deve ser interpretado como qualquer
fonte de recursos para financiamento de Capex que não seja proveniente da geração de
caixa livre da Companhia no período de aferição do respectivo ICSD, sem a necessidade
de alteração da Escritura. A utilização do caixa de períodos anteriores ao período de
apuração do ICSD (12 meses) estará limitada pelo volume total de investimentos no
período. Fica, portanto, autorizado o Agente Fiduciário a utilizar a interpretação ora
aprovada no cálculo do ICSD da Companhia para os fins de verificação do atendimento,
pela Emissora, do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, nos termos da Escritura.
Em contrapartida à aprovação da deliberação acima, a Emissora pagará aos
Debenturistas de ambas as séries, à vista e em moeda corrente nacional, no dia 11 de
agosto de 2014, um prêmio correspondente a 0,10% (dez décimos percentuais) do saldo
devedor das Debêntures apurado na data do pagamento, nos termos da Escritura, bem
como renuncia neste ato ao direito de realizar o Resgate Antecipado ou a Amortização
Antecipada, conforme o caso, a partir de 16 de julho de 2015, conforme previsto na
cláusula 3.12.1 da Escritura, obrigando-se de forma irrevogável a apenas exercer tal
direito a partir de 16 de julho de 2016, independente de qualquer alteração da Escritura
nesse sentido, conforme carta apresentada ao Agente Fiduciário na presente data, ora
anexa. A Emissora deverá informar a Cetip com antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis, através de carta, com ciência do Agente Fiduciário, a respeito do pagamento do
prêmio descrito acima.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e ninguém ter se manifestado, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário
para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e
por todos assinada. São Paulo/SP, 25 de julho de 2014.
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Itatiba, 23 de julho de 2014.

À
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Avenida das Américas, no. 500, Bloco 13, Grupo 205
CEP 22640-100 – Barra da Tijuca - RJ
At.: Sr. Antonio Amaro e Sra. Maria Carolina Vieira Abrantes

Ref.: Instrumento de Renúncia

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., sociedade por ações com sede
na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110 +400, Pista Sul, s/n, Sitio da Moenda, na
Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 10.647.979/0001-48
(“Companhia”), declara, para os devidos fins de direito, nos termos da cláusula 14.1 da
Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime
Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços, da Companhia (“Escritura”), sujeito à
aprovação, validade e eficácia da deliberação tomada em Assembleia Geral de
Debenturistas realizada na data de 25 de julho de 2014, às 10h, que renuncia ao direito de
realizar o Resgate Antecipado ou a Amortização Antecipada, conforme o caso, a partir de
16 de julho de 2015, conforme previsto na cláusula 3.12.1 da Escritura, obrigando-se de
forma irrevogável a apenas exercer tal direito a partir de 16 de julho de 2016,
independente de qualquer alteração da Escritura nesse sentido.
Termos iniciados em maiúscula, mas não definidos neste instrumento, deverão ter o
significado que lhes foi atribuído na Escritura.
Atenciosamente,
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