CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48
NIRE 35.300.366.026
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., Companhia aberta, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 10.647.979/0001-48 (“Companhia”), em atenção ao Ofício nº
10/2021/CVM/SEP/GEA-2, datado de 22 de janeiro de 2021 (“Ofício”), vem apresentar
os esclarecimentos solicitados pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 2
(“GEA-2”) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a respeito de notícia veiculada
pelo jornal Valor Online, na mesma data, sob o título “Mubadala compra controle da
Rota das Bandeiras” (“Notícia”).
Para melhor compreensão da resposta da Companhia, e em atenção à determinação
constante do Ofício, transcreve-se abaixo o seu inteiro teor:
“Ofício nº 10/2021/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021.
Ao Senhor,
HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS
Diretor de Relações com Investidores da
CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
Telefone: (11) 4894-8501
E-mail: ri@rotadasbandeiras.com.br
C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; carolina.almeida@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia
Senhor Diretor,
1.

Reportamo-nos à notícia veiculada no jornal Valor Online em 22/01/2021, intitulada

"Mubadala compra controle da Rota das Bandeiras", com o seguinte teor:

Mubadala compra controle da Rota das Bandeiras
O fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, adquiriu a participação da gestora de
recursos Farallon na rodovia Rota das Bandeiras por cerca de R$ 2 bilhões, apurou o
Valor. Com isso, passou a ser o único controlador da empresa, que opera quase 300
quilômetros de concessão rodoviária no interior de São Paulo.
Os dois investidores se tornaram acionistas majoritários da concessionária há quase dois
anos, quando assumiram uma participação de 85% (dividida meio a meio) na
companhia, até então pertencente à Odebrecht Transport (OTP), braço de
infraestrutura do grupo Odebrecht.
Na época, a operação foi fechada por R$ 1,65 bilhão, incluindo pagamento à vista e
desembolsos atrelados ao desempenho das rodovias. A Farallon já era investidora da
Rota das Bandeiras desde 2016 por meio de uma debênture emitida pela então
Odebrecht Rodovias e garantida por ações da concessionária.
Com a crise enfrentada pelo grupo baiano, que está em recuperação judicial, a Farallon
converteu a dívida em ações. Nesse processo, os antigos controladores ficaram com
participação remanescente de 15% e a Mubadala entrou no capital da empresa.
A gestora já negociava a venda de sua participação para o sócio há pelo menos seis
meses, disse uma fonte a par do assunto.
A Rota das Bandeiras opera 297 quilômetros de rodovias, com concessão válida até
2039. A empresa explora o corredor Dom Pedro, que percorre a região metropolitana
de Campinas, e informa já ter feito investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões. Esse
trecho está localizado em uma área estratégica para o fluxo de produtos alimentícios
interligando o Vale do Paraíba com a região metropolitana de Campinas.
Com cerca de US$ 230 bilhões de ativos globais sob gestão em mais de 50 países, o
Mubadala chegou a avaliar outros negócios problemáticos da Odebrecht. Sócia do Porto
de Açu, que pertencia ao empresário Eike Batista, a gestora negociou a compra da
SuperVia, concessionária de transporte ferroviário de passageiros do Rio, que foi
vendida há dois anos para um consórcio controlado pela japonesa Mitsui, por R$ 800
milhões.
O fundo de Abu Dhabi também é apontado como favorito para adquirir a refinaria da
Petrobras na Bahia, a RLAM. No passado, também cogitou a compra da Atvos, divisão
de açúcar e álcool do conglomerado baiano, com dívidas de mais de R$ 11 bilhões e que
hoje está nas mãos da gestora LoneStar - as duas partes entraram em litígio.
A gestora de recursos Farallon, comandada na América Latina por Daniel Goldberg (exMorgan Stanley) também já comprou ativos que pertenciam ao grupo baiano - foi dono
de quatro concessões da área da divisão de saneamento ambiental da companhia em
Cachoeiro (ES), Limeira (SP), Jaguaribe (BA) e em Campinas. Essa divisão de saneamento
que pertencia à família Odebrecht foi vendida posteriormente para a canadense
Brookfield.

Procurado pela reportagem, o Mubadala confirmou a aquisição, mas não quis conceder
entrevista. Farallon e Odebrecht não comentaram o assunto”.
2.

A propósito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das informações

prestadas na notícia, especialmente sobre os trechos destacados e, caso afirmativo, solicitamos
esclarecimentos adicionais a respeito do assunto, bem como informar os motivos pelos quais
entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
3.

Nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM nº 358/02, é dever dos

acionistas controladores ou administradores da companhia aberta, diretamente ou através do
Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante
pendente de divulgação, na hipótese de a informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciados. Assim sendo, em havendo o vazamento
da informação relevante (sua divulgação por meio de um veículo de imprensa, por exemplo), o
Fato Relevante tem de ser divulgado, independentemente do fato de a informação ser ou não
originária de manifestações de representantes da Companhia.
4.

Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE,

categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre questionamentos da
CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao
Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva
de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
5.

Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao

Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
6.

Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo 4º da Instrução

CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem
como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de
averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado
com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser
divulgadas ao mercado.

7.

De ordem da Superintendência de Relações com Empresas, alertamos que caberá a esta

autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do
art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º, combinado com o art. 8º, da Instrução CVM nº 608/19,
determinar a aplicação de multa cominatória, sem prejuízo de outras sanções administrativas,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo não cumprimento das exigências formuladas, até o dia
25 de janeiro de 2021” (grifos originais).

Em atenção ao Ofício, a administração da Companhia esclarece que realizou contatos
com os representantes do seu acionista controlador, SCP 1355 Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia (“SCP 1355 FIP”), tendo sido informado que parte dos
cotistas do SCP 1355 FIP tiveram sua estrutura societária alterada, de forma que fundos
geridos pela Mubadala Investment Company PJSC (“Mubadala”) passaram a deter a
totalidade das participações anteriormente detidas indiretamente no SCP 1355 FIP pelos
fundos geridos pela Farallon Capital Management, L.L.C.
Não obstante, cumpre salientar que Mubadala já detinha participação majoritária nas
entidades que investem no SCP 1355 FIP e, diferentemente do que sugere a Notícia, tais
operações no âmbito dos investidores do SCP 1355 FIP não tiveram como efeito a
alienação do controle indireto da Companhia.
A esse respeito, cabe ressaltar que todas as operações foram realizadas fora do Brasil,
envolvendo entidades constituídas no exterior, sujeitas a disciplina e regramento
próprios das suas respectivas jurisdições.
Nesse contexto, entendeu-se não se tratar de assunto de fato relevante, nos termos da
Instrução CVM nº 358/02.
Itatiba, 25 de janeiro de 2021.

Herbert Adriano Quirino dos Santos
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
http://www.rotadasbanderias.com.br/ri
ri@rotadasbandeiras.com.br
+55 11 4894 8501

