
 
 

 

        

WWW.SANTANDERASSETMANAGEMENT.COM.BR 

ALEMANHA - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - ESPANHA - LUXEMBURGO - MÉXICO - PORTO RICO - PORTUGAL - REINO UNIDO 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. 

Junho de 2020 
 

O Gestor esteve presente em 05/06/2020 às 10:00 na reabertura da Assembleia Geral de 

Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

Estavam presentes debenturistas representando 41,49% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia: 

i. 85,16% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender a deliberação quanto a 

excussão dos Contratos de Cessão Fiduciária e de Alienação Fiduciária de Ações e de demais 

medidas possíveis de cobrança (ação de execução e pedido de falência) por até 30 dias. A AGD 

será reaberta na data de 09/06/2020. 

ii. 100% dos Debenturistas presentes deliberaram por ratificar a petição apresentada pela 

Pentágono no dia 04/05/2020, requerendo a suspensão dos prazos dos processos até o final 

da pandemia e suspender a deliberação deste item quanto as medidas tomadas até a 

presente data, por até mais 30 dias corridos, até a reabertura da matéria. A AGD será reaberta 

na data de 09/06/2020. 

iii. 100% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender os itens (g) e (h) da Ordem do 

Dia, para reabertura da matéria, que deverá ocorrer no dia 09/06/2020.  

 

O Gestor esteve presente em 09/06/2020 às 10:00 na reabertura da Assembleia Geral de 

Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

Estavam presentes debenturistas representando 41,22% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia: 

i. 85,19% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender a deliberação quanto a 

excussão dos Contratos de Cessão Fiduciária e de Alienação Fiduciária de Ações e de demais 

medidas possíveis de cobrança (ação de execução e pedido de falência) por até 30 dias. A AGD 

será reaberta na data de 18/06/2020. 

ii. 100% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender a deliberação dos itens (b) e 

(g) da Ordem do Dia. A AGD será reaberta na data de 18/06/2020. 

iii. 93,17% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender o item (h) da Ordem do Dia. 

A AGD será reaberta na data de 18/06/2020. 

 



 
 

 

        

WWW.SANTANDERASSETMANAGEMENT.COM.BR 

ALEMANHA - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - ESPANHA - LUXEMBURGO - MÉXICO - PORTO RICO - PORTUGAL - REINO UNIDO 

O Gestor esteve presente em 18/06/2020 às 10:00 na reabertura da Assembleia Geral de 

Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

Estavam presentes debenturistas representando 41,31% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia: 

i. 85,23% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender a deliberação quanto a 

excussão dos Contratos de Cessão Fiduciária e de Alienação Fiduciária de Ações e de demais 

medidas possíveis de cobrança (ação de execução e pedido de falência) por até 30 dias. A AGD 

será reaberta na data de 03/07/2020. 

ii. 100% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender a deliberação dos itens (b), 

(g) e (h) da Ordem do Dia. A AGD será reaberta na data de 03/07/2020. 

 

O Gestor esteve em 05/06/2020 às 13:00 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de 

Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

Estavam presentes debenturistas representando 41,46% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia, 100% dos debenturistas presentes e votantes deliberaram por aprovar a 

suspensão por até 30 dias corridos. A AGD será reaberta em 09/06/2020. 

 

O Gestor esteve em 09/06/2020 às 13:00 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de 

Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

Estavam presentes debenturistas representando 41,22% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia, 100% dos debenturistas presentes e votantes deliberaram por aprovar a 

suspensão por até 30 dias corridos. A AGD será reaberta em 18/06/2020. 

 

O Gestor esteve em 18/06/2020 às 13:00 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de 

Debêntures da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

 

Estavam presentes debenturistas representando 41,22% das debêntures em circulação. 

Em relação à ordem do dia, 100% dos debenturistas presentes e votantes deliberaram por aprovar a 

suspensão por até 30 dias corridos. A AGD será reaberta em 03/07/2020. 

 

COD_CLIENTE CLIENTE PAPEL CNPJ 

NFSB1052        
FUNDO DE INVESTIMENTO ROUSSEAU 
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 

RDVT11 08576322000195 

 


