CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
(“Companhia”)
COMPANHIA ABERTA
NIRE 35300366026
CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 26 de abril de 2019, às 11:00 horas, excepcionalmente
fora na sede da Companhia, na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, sala 803A, Butantã, CEP: 05501500, na Capital do Estado de São Paulo. PUBLICAÇÕES: O Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores
Independentes da Grant Thornton Auditores Independentes, foram previamente remetidos à
Acionista e publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”,
ambos na edição de 27 de março de 2019, sendo que as Demonstrações Financeiras
Padronizadas
encontram-se
disponíveis
no
website
da
Companhia
http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri/ e Comissão de Valores Imobiliários (“CVM”) desde 26 de
março de 2019. MESA: Sr. Adriano Chaves Jucá Rolim, Presidente e Sra. Vanessa Sandrim,
Secretária. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante ao
disposto no § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das
Acionistas. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas, e ainda, em cumprimento
ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, a Sra. Ana Carolina de Carvalho Farias,
representante da administração da Companhia e o Sr. Nelson Fernandes Barreto Filho, inscrito no
CRC sob o nº 1SP – 151.079/O-0, representante da Grant Thornton Auditores Independentes,
auditora independente da Companhia. I) DELIBERAÇÕES: 1) Foi autorizada a lavratura desta ata
em forma de sumário, nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei n.º 6.404/76. Iniciados os trabalhos, a
única acionista da Companhia deliberou o seguinte, sem quaisquer ressalvas ou restrições:
1) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo
dispensada pelos Acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral;
2) Aprovar a destinação do lucro líquido gerado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no
valor total de R$ 13.918.000,00 (treze milhões novecentos e dezoito mil reais). A destinação do
lucro gerado ocorreu da seguinte forma: (i) 5% do valor total, correspondente a R$ 696.000,00
(seiscentos e noventa e seis mil reais) foi destinado à constituição de reserva legal, conforme
determina o art.193 da lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) e (ii) o valor de R$ 13.222.000,00 (treze
milhões duzentos e vinte e dois mil reais), será destinado à formação de reserva de retenção de
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lucro. 3) Aprovada, até ulterior deliberação, a fixação do montante de R$ 6.000.000,00 (seis
milhões de reais), como limite global da remuneração dos Administradores da Companhia, em
conformidade com o artigo 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo a individualização ao Conselho de
Administração da Companhia, aplicando-se referida deliberação a partir do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, ratificando-se os atos anteriormente praticados. QUORUM DAS
DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou
restrições. CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no
presente exercício. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada.
Mesa: Adriano Chaves Jucá Rolim, Presidente e Vanessa Sandrim, Secretária. Acionistas: pela
acionista ODEBRECHT RODOVIAS S.A. os Srs. JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO e
AUGUSTO CÉSAR DO NASCIMENTO BEBER.
Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo /SP, 26 de abril de 2019.

Vanessa Sandrim
Secretária
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