ODEBRECHT TRANSPORT S.A.
CNPJ Nº 12.251.483/0001-86
NIRE Nº 35.300.381.548
EDITAL DE ADIAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS A
SER REALIZADA EM 1ª CONVOCAÇÃO
A ODEBRECHT TRANSPORT S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8° andar, parte A, Butantã, CEP 05501-050, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 12.251.483/0001-86 (“Emissora”),
vem, pela presente, comunicar aos Senhores Debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real, em série
única, para distribuição pública, com esforços restritos (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), sobre o adiamento da realização da Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”)
que seria realizada anteriormente às 11 horas do dia 12 de abril de 2019 para o dia 18 de abril de
2019, às 11 horas, a ser realizada por razões excepcionais para melhor acomodação dos
Debenturistas no escritório da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“Agente Fiduciário”), localizado na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Itaim Bibi, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
(a) anuência prévia para a cessão, pela Emissora, de todos os direitos conferidos e de todas as
obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão e das
Debêntures para a CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., sociedade por ações,
com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110
+ 400, Pista Sul, s/nº, Sítio da Moenda, CEP 13252-800, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.647.979/0001-48 (“CRB”), e a respectiva assunção, pela CRB, da dívida representada pelas
Debêntures e dos referidos direitos e obrigações, de modo que tal cessão não configure quaisquer
dos eventos de inadimplemento previstos na Cláusula 7.1, alíneas (z) e (ee) do “Instrumento Particular
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, Com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos,
da Odebrecht TransPort S.A.” celebrado em 24 de outubro de 2013, entre a Emissora e o Agente
Fiduciário, com a interveniência e anuência da CRB, conforme aditado de tempos em tempos
(“Escritura de Emissão”), sem a necessidade de apresentação de carta de fiança bancária no caso
do evento da alínea (ee), nos termos da Cláusula 7.1.1.2 da Escritura de Emissão; (b) liberação e
extinção da garantia adicional real das Debêntures, constituída por meio do “Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e de Administração de Conta Vinculada e Outras Avenças”, celebrado entre
a Emissora, o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., em 31 de outubro de 2013, conforme
aditado de tempos em tempos (“Contrato de Cessão Fiduciária”), com a consequente rescisão do
Contrato de Cessão Fiduciária, em função da quitação da dívida oriunda do “Instrumento Particular
de Mútuo Subordinado e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora e a CRB, em 20 de setembro de
2013, conforme aditado de tempos em tempos (“Contrato de Mútuo Subordinado”), a ser realizada
em contrapartida à cessão da dívida representada pelas Debêntures descrita no item (a) acima, de
modo que isso não configurará quaisquer dos eventos de inadimplemento previstos na Cláusula

7.1, alínea (o)(i) da Escritura da Emissão, ficando a Emissora dispensada de apresentar carta de
fiança bancária, nos termos da Cláusula 7.1.1.1 da Escritura de Emissão; (c) em razão da assunção
da dívida representada pelas Debêntures pela CRB e, em contrapartida, a quitação do Contrato de
Mútuo Subordinado, previstos nas deliberações indicadas nos itens (a) e (b) acima, a subordinação
das Debêntures exclusivamente (i) às debêntures da primeira emissão pública da CRB, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, objeto da “Escritura Particular
da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser
Convolada em Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.”
celebrada em 22 de junho de 2010, entre a CRB e o Agente Fiduciário, conforme aditada de tempos
em tempos (“Debêntures da 1ª Emissão da CRB”) e (ii) ao “Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito nº 10.2.0781.1”, celebrado em 14 de julho de 2010, conforme alterado de tempos
em tempos, entre a CRB, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
e, na qualidade de intervenientes, a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e a Emissora
(“Financiamento BNDES da CRB”), sendo certo que apenas os créditos representados pelas
Debêntures da 1ª Emissão da CRB e pelo Financiamento BNDES da CRB possuem prioridade
sobre o crédito decorrente das Debêntures, na hipótese de liquidação da CRB, sendo pari passu com
as demais dívidas sem garantia real da CRB; (d) autorização para que a Emissora e o Agente
Fiduciário tomem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações consubstanciadas
na AGD sobre os itens (a), (b) e (c) acima, incluindo, mas não se limitando à (i) celebração de
aditamento à Escritura de Emissão, para refletir as deliberações das ordens do dia da AGD, a qual
estará condicionada às aprovações societárias da Emissora e da CRB, bem como à aprovação pelos
credores da CRB da assunção, pela CRB, da dívida representada pelas Debêntures e dos referidos
direitos e obrigações, conforme aplicável; e (ii) celebração de termo de liberação da Cessão
Fiduciária, de quitação do Contrato de Mútuo Subordinado e quaisquer documentos que se façam
necessários nesse sentido; (e) anuência prévia para a alienação, a quaisquer terceiros, de até a
totalidade das ações de emissão da CRB de titularidade da Odebrecht Rodovias S.A., e a
consequente alteração do controle societário da CRB (“Operação”), desde que o(s) novo(s)
controlador(es) da CRB (“Novo(s) Controlador(es)”) possua(m) patrimônio líquido de valor no
mínimo ou igual a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a qual estará condicionada,
ainda, à aprovação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), inclusive com
relação à qualificação técnica e financeira do(s) Novo(s) Controlador(es), de modo que isso não
configurará quaisquer dos eventos de inadimplemento previstos na Cláusula 7.1, alíneas (t) e (u) da
Escritura da Emissão, sem a necessidade de (i) apresentação de carta de fiança bancária no caso da
alínea (t), nos termos da Cláusula 7.1.1.2 da Escritura de Emissão; e (ii) observância das obrigações
previstas na alínea (t) da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão ; (f) anuência prévia para que a CRB
contrate novos endividamentos até o limite em que o seu índice Dívida Líquida/EBITDA seja
igual ou menor a 4,5x, desde que as novas dívidas tenham prazo superior ao das Debêntures, por
um período de 3 (três) anos contados da data de realização da AGD, de modo que isso não
configurará o evento de inadimplemento previsto na Cláusula 7.1, alínea (ee) da Escritura da
Emissão, sem a necessidade de apresentação de carta de fiança bancária nos termos da Cláusula
7.1.1.2 da Escritura de Emissão; e (g) autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário
tomem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações consubstanciadas na AGD

sobre os itens (e) e (f) acima, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Emissora relacionados às deliberações acima.
Informações Gerais:
Os debenturistas que ainda não o tiverem feito, deverão encaminhar, ao Agente Fiduciário, até o
dia 16 de abril de 2019, para o e-mail ger2.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos
comprobatórios de sua representação. Esclarecemos, ainda, que eventuais documentos
comprobatórios de poderes de representação já encaminhados ao Agente Fiduciário permanecem
válidos. No dia de realização da AGD, os debenturistas ou seus procuradores deverão se apresentar
no local com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos
documentos originais de procuração previamente encaminhados por e-mail.
São Paulo, 11 de abril de 2019.
ODEBRECHT TRANSPORT S.A.

