ANEXO I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
realizada em 27 de outubro de 2010.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
Denominação da Companhia:
Valor do capital subscrito neste ato:

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
R$ 263.745.050,00 (Duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e
cinco mil e cinquenta reais)
131.872.525 (Cento e trinta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e
131.872.525 (Cento e trinta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
quinhentas e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.

Número total de ações subscritas neste ato:

Acionista Subscritor

Nº de Ações
Ordinárias
Subscritas neste
ato

Odebrecht
TransPort
Participações
S.A.,
sociedade com sede na Avenida Rebouças,
nº
3970, 9º andar, Pinheiros, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
131.872.525
10.143.462/0001-11, NIRE 35300358091, neste ato
representada por seus Diretores, o Sr. Geraldo (Cento e trinta e
um milhões,
Villin Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil,
oitocentos e
portador da cédula de identidade RG n° 6.945.371-8
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.429.758- setenta e dois mil,
88, e a Sra. Juliane Pfeiffer Marinho, brasileira, quinhentas e vinte
e cinco)
casada, advogada, portadora da cédula de
identidade RG nº 17.598.771-4, inscrita no CPF/MF
sob nº 269.023. 938-85, ambos residentes e
domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Rebouças, nº 3970, 9º andar, Pinheiros, CEP
05402-920, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Nº de Ações
Preferenciais
Subscritas neste
ato

Valor, Forma e Prazo da
Integralização

(i) R$ 200.000.000,00 (Duzentos
milhões de reais) a serem
integralizados em moeda corrente
nacional até 31 de Dezembro de
2011; e

131.872.525
(Cento e trinta e
um milhões,
oitocentos e
setenta e dois mil, (ii) R$ 63.745.050,00 (Sessenta e
quinhentas e vinte três milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil e cinquenta reais) a
e cinco)
serem integralizados mediante a
capitalização dos créditos em
dinheiro
detidos
contra
a
Companhia até 31 de Dezembro de
2010

Valor total a ser
integralizado

Assinaturas

(R$)

263.745.050,00
(Duzentos e
sessenta e três
milhões,
setecentos e
quarenta e cinco
mil e cinquenta
reais)

Atibaia/SP, 27 de outubro de 2010.
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