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INFORMATIVO CVM – CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. 
Março de 2020 
 

O Gestor esteve em 02/03/2020 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 33,99% das debêntures em circulação. 
Em relação à ordem do dia: 

(a) 80,60% 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), 
ressalvadas as medidas necessárias para proteção dos direitos dos Debenturistas, 
inclusive mediante ao acesso de valores das Contas Reserva, caso necessário, ficando 
autorizado o Agente Fiduciário para este fim. A AGD será reaberta na data de 
30/03/2020. 

(b) 99,81% dos Debenturistas presentes deliberaram por ratificar a interposição de recurso 
de agravo de instrumento em face da decisão proferida no dia 11/02/2020 e aprovar a 
suspensão deste item por até mais 30 dias corridos a contar da AGD. A AGD será 
reaberta na data de 30/03/2020. 

(c) Item já deliberado e encerrado na AGD de 17/12/2019. 
(d) Item já deliberado e encerrado na AGD de 17/12/2019. 
(e) Item já deliberado e encerrado na AGD de 17/12/2019. 
(f) Item já deliberado e encerrado na AGD de 17/12/2019. 
(g) 99,81% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender o presente item da 

Ordem do Dia, para reabertura da matéria, que deverá ocorrer no dia 30/03/2020. 
(h) 99,81% dos Debenturistas presentes deliberaram por suspender o presente item da 

Ordem do Dia, para reabertura da matéria, que deverá ocorrer no dia 30/03/2020." 
 
O Gestor esteve em 02/03/2020 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 35,39% das debêntures em circulação. 
Em relação à ordem do dia, 99,88% dos debenturistas presentes e votantes deliberaram por 
aprovar a suspensão por até 30 dias corridos. A AGD será reaberta em 30/03/2020. 
 
Conforme edital de comunicação de adiamento de assembleias gerais de debenturistas, as 
reaberturas das assembleias gerais de debenturistas que se encontravam programadas para 
ocorrer no dia 30/03/2020, diante da impossibilidade fatídica de sua realização no contexto da 
decretação de quarentena e situação de emergência em virtude da pandemia do COVID-19, 
serão adiadas para o dia 29/04/2020. 
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